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Abstract: 
Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här 
vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital 
glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan 
år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. Den teoretiska 
ramen behandlar det sociokulturella perspektivet på lärande. Forskningen som presenteras 
behandlar olika perspektiv på och strategier för ordinlärning samt hur man lär ut ord i 
språkundervisningen. Resultatet i undersökningen visar att den undersökta gruppen är väl 
insatt i digital ordinlärning. Resultatet pekar också på att digitala glosinlärningsprogram är 
användarvänliga verktyg som passar många olika elever, svårighetsgrader, lärandestilar och 
inlärningssätt. Inlärningen blir tidseffektiv, eleverna hinner träna fler gånger under samma 
tidsperiod jämfört med analog glosträning. Eleverna får dessutom omedelbar feedback och 
läxan kan inte tappas bort, eftersom den finns tillgänglig i molnet och inte på lösa lappar 
eller i boken. Digital glosinlärning kan även höja motivationen hos eleverna men det är 
inget självändamål. Nackdelar som synliggjordes var att orden inte lärs in i en kontext 
vilket kan göra att orden glöms snabbare. Glosinlärningsprogrammen rättar dessutom 
strängt vid stavning vilket kan vara problematiskt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Koncentrationen på glosinlärningen kan även sjunka för de som inte har självdisciplin att 
hålla sig borta från andra sajter. Studien visar att elever med högre betyg var något mer 
benägna att använda digitala glosinlärningsprogram. Ett fåtal elever ansåg sig ha sämre IT-
vana, och samtliga dessa var flickor. Undersökningen visar också att de digitala 
programmen ställer höga krav på lärarnas språkliga kompetens och noggrannhet så att 
orden skrivs in rätt i programmen. Skolan behöver också se till att en god trådlös 
uppkoppling finns så att eleverna kan använda de digitala programmen utan avbrott.  
 
Nyckelord: 
Digital glosinlärning, ordinlärning, moderna språk, digitala verktyg, sociokulturellt 
perspektiv. 
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1. Inledning 
Bakgrunden till studien grundar sig i Skolverkets vision att grundskolan år 2022 ska ge 
eleverna en likvärdig, heltäckande och ”adekvat” (Skolverket 2016:2) utbildning inom 
digital kompetens för att förbättra resultaten och göra verksamheten mer effektiv. Det 
innebär att skolan, på ett mer funktionellt sätt, nu behöver ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter (Skolverket 2016:2-4). Dock finns stora kunskapsluckor vad gäller 
klassrumsnära forskning på det här området (Skolverket 2016:14). Dessutom uppger cirka 
hälften av skolpersonalen att de saknar grundläggande kompetens för att hantera en dator 
och dess basala verktyg som till exempel e-post, ordbehandlare och kalkylator (Skolverket 
2016:21). Den här studien är ett försök att genom en kvantitativ och kvalitativ 
frågeundersökning fylla ett litet tomrum inom området och försöka ta reda på en grupp 
elevers och lärares attityder, erfarenheter och kunskaper vad gäller digitala 
glosinlärningsprogram i undervisningen i moderna språk. Inriktningen mot just 
glosinlärning har valts eftersom det är ett helt centralt inslag i språkundervisningen, och 
därmed av stor vikt för lärare inom moderna språk. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en 
grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk.  
 
1.2. Frågeställningar 

 Vilka attityder till digitala glosinlärningsprogram har den undersökta gruppen elever och 
lärare i ämnet moderna språk? 

 Vilka erfarenheter av digitala glosinlärningsprogram har dessa elever och lärare i ämnet 
moderna språk? 

 Vilka kunskaper om digitala glosinlärningsprogram har de medverkande eleverna och 
lärarna i ämnet moderna språk? 

 
2. Bakgrund 
I den här delen av uppsatsen presenteras en förklaring av begrepp, vad styrdokumenten 
säger om digital kompetens, vilket teoretiskt perspektiv som studien vilar på samt tidigare 
forskning om ordinlärning, strategier vid ordinlärning och hur man lär ut ord i 
språkundervisningen. I kapitlet presenteras också en förklaring av begreppen molntjänst 
och mobilt lärande, hur några av de digitala glosinlärningsprogrammen fungerar och 
forskning om ordinlärning med hjälp av digitala verktyg.  
 
2.1. Förklaring av begrepp 
IT är idag ett relativt vanligt begrepp. Enligt Nationalencyklopedin är det en förkortning för 
Informationsteknik. Det definieras som ett ”samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter 
som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” 
(Nationalencyklopedin). Även termen IKT, ”informations- och kommunikationsteknologi” 
(Nationalencyklopedin, Datorstödd undervisning) förekommer. Fortsättningsvis kommer 
termen IT att användas. Med digitalisering menas ”ursprungligen omvandling av 
information från analog till digital representation” men också ”teknik och information 
relaterad till datorer och datafiler” (Nationalencyklopedin) och med digital avses data 
representerad i form av siffror i ett system. Motsatsen till digital är analog 
(Nationalencyklopedin). Digitala verktyg är ett annat ord för olika slags tekniska 
hjälpmedel. Det kan vara allt från en dator till dess mjukvara men också utrustning som en 
iPad, en smartphone, en kamera, en projektor eller mjukvara som en applikation (app) eller 
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en hemsida osv. (Wikipedia). Enligt Skolverkets hemsida (se kap. 6. Elektroniska källor: 
”Digital kompetens”) är digital kompetens en förståelse för digitaliseringens effekt på oss 
människor och samhället vi lever i. Genom att utbilda elever i digital kompetens vill 
Skolverket att utbildningen ska öka elevernas kunnande, användning och förståelse för 
olika digitala resurser och program men också öka deras kritiska förhållningssätt till medier 
och information. Skolan ska också främja till nyfikenhet och nyskapande genom att ge 
eleverna möjlighet att lösa problem samt omvandla tankar och idéer till handling med hjälp 
av digitala verktyg.  
 
2.2. Vad säger styrdokumenten om digital kompetens? 
Skolan ska uppmuntra elever till ett livslångt lärande (Skolverket 2011:5) vilket även är ett 
av EU:s mål. År 2006 tog Europarådet fram att antal nyckelkompetenser som de ansåg att 
ungdomar av i dag behöver rustas med i sin utbildning, just för att stimulera till ett livslångt 
lärande men också som en förberedelse för vuxenlivet, ett aktivt medborgarskap, personlig 
utveckling och den väntande arbetsmarknaden så att de kan bli anställningsbara. En av 
dessa nyckelkompetenser (nr. 4) är digital kompetens (se kap. 6. Elektroniska källor: 
”Nyckelkompetenser”). Nyligen har också den svenska regeringen reviderat Lgr11 - 
Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (2011). Ur den nya skrivelsen 
framgår det att digital kompetens är ett viktigt inslag i utbildningen. I Lgr 11 sammanfattas 
det så här: 
 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt 
och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och 
förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 
förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap (Skolverket 2011[reviderad 2018]:7-8).  

 
Det är med andra ord tydligt att det i vårt samhälle och vår kultur idag är viktigt att ha 
digital kompetens och det framgår även av Skolverkets text att det ingår i skolans uppdrag 
att hjälpa eleverna att utveckla denna kompetens.     
 
2.3. Teoretiskt perspektiv 
Det här arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Det kändes naturligt eftersom 
studien har med kommunikation, språk och kulturella redskap att göra. I det här kapitlet 
redogörs för det sociokulturella perspektivet på lärande.  
 

2.3.1. Sociokulturellt perspektiv 
Att se på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att se människan som ”en historisk och 
social varelse som har en unik förmåga att samspela med sin omgivning på sofistikerade 
sätt” (Säljö 2014b:18-19). Ur det här synsättet tänker man sig människan som mycket 
flexibel och anpassningsbar och någon som lär av sina erfarenheter. Lärande ur detta 
synsätt är alltså inget individuellt eller biologiskt som sker via mognad utan något som sker 
hela livet, till exempel när vi kommunicerar med andra. Lärande ur detta perspektiv sker 
mellan individer eller kollektivt i samhället och tillsammans med tekniska redskap (Säljö 
2014b:20). Man tänker sig lärandet som en interaktiv och social process där språket har stor 
betydelse. 
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2.3.2. Att använda redskap för lärande   
Enligt ett sociokulturellt perspektiv är vi beroende av kulturella redskap för att utvecklas. 
Säljö (2014b:73) benämner dessa redskap artefakter. Hur vi i ett samhälle lär och vad vi lär 
beror på vilka artefakter vi har tillgång till. Människan är dock inte ensam i sitt slag om att 
använda redskap, andra varelser gör det också, men det som är unikt för oss är att vi kan 
tänka abstrakt och ta tillvara på erfarenheter. Vi har sedan urminnes tider skapat och 
designat föremål för att ge dem specifika funktioner (Säljö 2014b:75-76) och vi har hela 
tiden förbättrat dem vilket innebär att våra artefakter har blivit mer och mer avancerade och 
förädlade. Genom tiderna har redskapen hjälpt oss att lära, lösa problem och minnas men 
också att göra saker i största allmänhet. Det har gjort att vi har kunnat skapa villkor för vårt 
sätt att lära mellan generationer (Säljö 2014b:80). Säljö menar att artefakterna har gjort 
utvecklingen av vårt kunnande kumulativ och det beror på att redskapen är materiella. 
Bilder, skrifter och databaser består, vilket är förklaringen till att vi kan bibehålla kunskaper 
och färdigheter över generationer. På så sätt är våra artefakter en viktig ingrediens i det 
kollektiva lärandet (Säljö 2014b: 228-229).  
 
2.3.3. Appropriering 
I ett sociokulturellt perspektiv brukar man tala om appropriering när man talar om hur 
människor lär sig att använda nya artefakter. Säljö (2014b) benämner det som en 
”koordinationsprocess mellan människor och kulturella redskap” Säljö (2014b:229). Man 
kan se det som en sorts spiral där den första fasen är den begynnande kontakten med det 
okända kulturella redskapet. Den fasen kan bestå av att man till exempel hör talas om 
redskapet i något sammanhang. Redskapet kan vara språkligt, till exempel ett begrepp, eller 
fysiskt, till exempel ett tekniskt hjälpmedel. Därefter utvecklar man en kontakt med 
redskapet som följs av en mer ihållande fas där man lär sig hur och under vilka premisser 
redskapet fungerar och vad man kan göra med det. Man använder sig även av kunskaper 
man har av liknande redskap. Efter en tid behärskar man redskapet till fullo och man börjar 
se det som en naturlig del i en specifik verksamhet. Det har blivit normaliserat och man har 
approprierat redskapet. Man kan till och med vara behjälplig för andra och till exempel 
förklara hur redskapet fungerar, när det kan behövas och vilka svagheter resp. styrkor det 
har, osv. (Säljö 2014b: 229-230).  
 Under de senaste årtiondena har det skett en explosion av alla möjliga moderna 
digitala och tekniska redskap som underlättar vårt lärande, vårt sätt att kommunicera, leva 
och minnas. Datorn är till exempel ett sådant redskap som har approprierats av gemene man 
men även av skolan. Genom en kort tillbakablick ser vi att datorn introducerades i skolan 
redan i början av 1970-talet. Då skedde det mest på försök och det var inte förrän i mitten 
av 1980-talet som både mjuk- och hårdvara skapades för att passa skolan. Skolor kunde då 
få statsbidrag för att köpa in datorutrustning och program. Men det var inte förrän internet 
gjorde sitt intåg, mot senare delen av 1990-talet, som datorerna på allvar började användas i 
skolorna. Stora satsningar gjordes och det fanns en allmän, kollektiv förhoppning om att IT 
skulle utveckla och effektivisera arbetet i skolan, men även arbetet och organisationen i 
samhället i stort. Värt att notera är att den mer digitaliserade undervisningen i skolan 
utvecklades jämsides med den mer individrelaterade undervisningen (Larsson & Löwstedt 
2017:112). Optimismen vad gäller IT som en reformerande faktor håller fortfarande i sig 
(Larsson & Löwstedt 2017:113) och idag har de flesta elever och lärare tillgång till någon 
form av IT-redskap i undervisningen. Ett av Skolverkets mål är att alla elever i grundskolan 
i Sverige ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg år 2022 (Skolverket 2016:2, 6). Värt att 
notera är dock att även om det finns en stor tilltro till att IT ska förändra arbetet i skolan 
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leder det inte självklart till utveckling i det dagliga arbetet med eleverna (Larsson & 
Löwstedt 2017:114). 
 
2.3.4. Språkets betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv 
Ur ett sociokulturellt perspektiv ses både språket och artefakterna som att vi har dem till 
låns. Under vår livstid använder vi dem och utvecklar dem så att nästkommande 
generationer kan ta över och förbättra eller förändra dem (Säljö 2014b:44). Troligtvis har 
språket från allra första början haft med lärande att göra och har för våra förfäder varit en 
överlevnads- och anpassningsfaktor som utvecklats under mycket lång tid (Säljö 2014b:81–
82). Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket högst centralt. Det är genom språket vi 
kommunicerar och tänker så att vi kan gestalta vår omvärld. Ur detta perspektiv ska därför 
kommunikation hanteras som något högst materiellt, som ett redskap för att vi ska kunna 
utföra våra handlingar (Säljö 2014b:41). I skolan sker kommunikation i allra högsta grad. 
Där talar man och interagerar, diskuterar, tänker, skriver, läser och räknar, osv. Ur ett 
sociokulturellt synsätt ser man ingen ände på lärandet eftersom människors sätt att 
kommunicera och appropriera redskap hela tiden utvecklas och förändras (Säljö 2014a:71). 
Att den svenska skolan i dag genomsyras av det sociokulturella perspektivet är tydligt och 
beskrivs redan i de inledande raderna av Lgr 11. Där står det att skolan ska bidra till ”en 
livslång lust att lära” (Skolverket 2011[reviderad 2018]:5). Att skolan har ett sociokulturellt 
perspektiv är även tydligt när man studerar inledningen till de olika språkämnena. I ämnet 
moderna språk skriver till exempel Skolverket:   
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 
kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 
kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också 
individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 
internationellt studie- och arbetsliv (Skolverket 2011[reviderad 2018]:65).  
 

Skolverket skriver vidare att ett av syftena med ämnet moderna språk är att eleverna i 
undervisningen ska:  
 

[…] ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga 
innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med 
andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare (Skolverket 2011[reviderad 2018]:65).  

 
2.4. Forskning  
I det här kapitlet presenteras forskning om att lära in ord, forskning om strategier för att lära 
in ord och forskning om att lära ut ord i språkundervisningen. 
 
2.4.1. Lära in ord 
För att kunna kommunicera på det främmande språket ingår i undervisningen i moderna 
språk att eleverna ska kunna ord och sätta ihop dem så att de bildar begripliga meningar. En 
del menar till och med att ordkunskap är nyckeln till att kunna lyssna, tala, skriva och förstå 
det nya språket (Bergström 2001:51, Nematollahi et al. 2017: 1). Forskning visar att man 
behöver kunna 95-98 % av orden i en text för att förstå innehållet (Nation 2006:61). Det är 
en mycket hög siffra och innebär att endast var 20-50:e ord får vara okänt för att man ska 
kunna hänga med i textens händelseförlopp. På vårt modersmål har vi lärt oss ungefär 
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20 000 olika ordfamiljer1 när vi har fyllt 20 år (Nation 2006:60). Man skiljer på 
högfrekventa ord, lågfrekventa ord, akademiska ord och tekniska ord (Nation 2012: 11). 
Värt att nämna är att det är av stor vikt att i språkundervisningen lägga ner arbete på att lära 
eleverna högfrekventa ord eftersom dessa uppträder mycket ofta, i till exempel texter. 
Genom att kunna ett stort antal högfrekventa ord är det då lättare att förstå och 
kommunicera. De högfrekventa orden är ca 2 000 till antalet i de flesta språk, där de 1000 
första är de allra mest förekommande (Nation 2012:15–16).  
 I språkundervisningen i grundskolan läggs i regel mycket tid och läxarbete på att 
eleverna ska lära sig ord och det är inte ovanligt att eleverna har 20-25 glosor i läxa varje 
vecka. Ofta görs läxläsningen med hjälp av den s.k. listmodellen (Tornberg 2015:124) där 
eleverna tränar på orden via en styckeordlista. McLean et al. (2008) menar att 
ordinlärningen antingen är oavsiktlig (incidental) eller avsiktlig (deliberate). Avsiktlig 
ordinlärning är när man medvetet tränar in orden, till exempel via den s.k. listmodellen. 
Eller när man tar hjälp av en ordbok (analog eller digital) för att lära sig ord. Ett annat, 
ganska vanligt sätt på många håll i världen, är att träna in orden med hjälp av ordkort 
(fysiska eller digitala) där orden på ena sidan står på källspråket och på andra sidan på 
målspråket. Dessa ordkort kallas också för flashcards. Oavsiktlig ordinlärning är när man 
stöter på ett ord, till exempel i en kommunikation eller i en text, utan att man i förväg har 
någon intention att egentligen lära sig ordet (McLean et al. 2008:80–81 se Hulstjin, 2003). 
McLean et al. menar att båda sätten behövs vid ordinlärning eftersom de fyller olika 
funktioner. Avsiktlig ordinlärning är bra när man vill utöka sin vokabulär på ett specifikt 
fält medan oavsiktlig inlärning är bättre när man vill fördjupa sin förståelse vad gäller vissa 
ord (McLean et al. 2008:80–81).  
 
2.4.2. Strategier för att lära in ord 
Börjesson (2012:19) skriver att relationen mellan en elevs ordförråd och läsförståelse är 
stor, därför är det betydelsefullt att uppmärksamma eleverna på hur viktigt det är med god 
ordkunskap och hur de kan göra för att bli effektiva ordinlärare. Att exponeras för 
målspråket genom att lyssna och läsa så mycket som möjligt, gärna i informella 
sammanhang, gör att elever kan öka sitt ordförråd och till och med fördjupa det. Eleverna 
tränar då oavsiktligt på att lära sig ord. Ungdomar i vår kultur idag är starkt påverkade och 
influerade av amerikansk populärkultur vilket innebär att många dagligen, på sin fritid, 
läser bloggar, tittar på youtube-clip, spelar datorspel eller lyssnar på poddar där engelska 
talas. Det är alltså inte så svårt att oavsiktligt fördjupa, men också öka, sin vokabulär i 
ämnet engelska. Dock krävs det desto mer av både lärare och inlärare när det gäller de 
moderna språken. I allmänhet utsätts inte elever i Sverige idag för dessa språk i så särskilt 
stor utsträckning, när det gäller informella sammanhang utanför skolan, därför blir lärandet 
som sker i undervisningen mer formellt vilket innebär att ordinlärningen i moderna språk 
ofta blir avsiktlig.  
 Men vad kan man egentligen när man kan ett ord? Frågar man eleverna så svarar de 
oftast att man kan översätta det, stava det, uttala det, böja det, förstå det och själv använda 
det (Tornberg 2015:123). Tornberg refererar till Risager 2006 som skriver att de språk vi lär 
oss till viss del är präglade av våra unika erfarenheter eftersom vi lägger in våra egna 
personliga tolkningar i orden (Tornberg 2015:123). Med hänvisning till Barlett 1932 slår 
hon fast att vi inte kan minnas något som inte är viktigt för oss (Tornberg 2015:18). Enligt 
Tornberg behöver vi också göra orden till våra egna för att komma ihåg dem. Därför måste 
vi koda in dem så att de kan läggas i vårt långtidsminne (Tornberg 2015:126) och enligt 

                                                 
1 Ordfamiljer innefattar huvudordet tillsammans med dess böjningar och avledningar. Dock kan det ibland 
vara svårt att bestämma vad som ska ingå och vad som inte ska ingå i en ordfamilj (Nation 2012:8). 
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Tornberg görs det föga genom att endast använda en styckeordlista. Forskning visar att om 
elever endast använder sig av en sådan lista för att memorera orden saknas ett sammanhang 
att i minnet ”haka upp” dem på. Orden glöms därför snabbare då det inte finns något som 
förankrar dem och håller kvar dem i minnet (Börjesson 2012: 9, Bergström 2001:51).  
 Enligt Börjesson (2012) och Tornberg (2015) behöver vi alltså hitta sätt att lära oss 
ord för att kunna minnas dem. Ett sätt att lära, är att använda sig av olika strategier. Det 
stöds även av Skolverket. I det centrala innehållet för ämnet moderna språk står det att 
eleverna i undervisningen ska lära sig att använda ”Strategier för att uppfatta 
betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet” (Skolverket 2011:66). Forskning 
visar att elever som vet att det finns olika typer av strategier och vet när de olika 
strategierna ska användas blir framgångsrika inlärare (Nematollahi et al. 2017: 2). Det ökar 
flexibiliteten och den språkliga medvetenheten. Nematollahi et al. (2017) hänvisar till 
Schmitt 1997 och nämner fem strategier vid ordinlärning. Den första är 
bestämningsstrategier (determination strategies) som bl.a. handlar om att lära sig att 
analysera affix2 och ordstammar, leta efter likheter med förstaspråket, analysera bilder som 
hör till texten, gissa från en kontext, använda två- eller enspråkiga lexikon, samt använda 
ordlistor eller flashcards. De här strategierna ger inläraren kunskap om det nya ordet i dess 
grundform, vilket hjälper eleven att urskilja ordet i texterna de möter, genom att till 
exempel gissa. Den andra kategorin är sociala strategier (social strategies) som handlar om 
att ta reda på ords betydelse genom att bl.a. samarbeta, diskutera eller fråga andra, leta 
synonymer, parafrasera och att studera orden i olika meningar. Den tredje kategorin är 
minnesstrategier (memory strategies) vilket innebär att man relaterar till det man redan vet 
om ett ord.  Till exempel hur det ser ut i skrift, vilka personliga erfarenheter man förknippar 
med ordet, vilka antonymer och synonymer man känner till, hur ordet kan kategoriseras 
samt hur det kan användas i nya meningar. Den fjärde kategorin är kognitiva strategier 
(cognitive strategies) som handlar om att resonera och summera, känna igen ord och att 
sammanfoga ny kunskap med det man redan har om ett ord. Den femte strategin är 
metakognitiva förhållningssätt (metacognitive approaches) och handlar om att själv ta 
kontroll över sin lärprocess och att därmed använda olika strategier för att lära sig beroende 
på i vilken situation man befinner sig. Det här förhållningssättet kan handla om att man 
använder sig av media, sånger, filmer och nyheter på målspråket för att lära sig ord, skapa 
egna ordtest eller medvetet övar in ord över tid.  
 Börjesson (2012:9) och Bergström (2001:51) menar att vi lättast lär oss ord om vi får 
ta hjälp av de kognitiva strategierna eftersom de hjälper oss att bearbeta och bena ut den 
information vi tar in. Med hjälp av dessa strategier drar vi sedan slutsatser och länkar 
samman ny kunskap med äldre. Enligt Börjesson (2012:4) associerar eller grupperar vi 
orden i minnet vilket hjälper oss att gissa eller dra slutsatser genom sammanhanget. 
Eleverna behöver därför träna aktivt och på olika sätt när de lär in ord och enligt henne 
finns det inget specifikt sätt som gäller för alla. Man får helt enkelt försöka att hitta sitt eget 
inlärningssätt, beroende på vilken text typ det handlar om där orden befinner sig i, vilken 
ålder man har och på vilken språklig nivå man ligger (Börjesson 2012: 10). Bergström 
(2001:54) hävdar att goda språkinlärare använder sig av så många ledtrådar som möjligt när 
de stöter på ett nytt ord. De ser ofta till helheten och jämför med källspråket, de analyserar 
ordets beståndsdelar och fastställer prefix och suffix, de ser samband med andra ord och 
gissar sig till betydelsen. Andra, mindre framgångsrika ordinlärare, analyserar inte på 

                                                 
2 Affix är ett morfem som inte kan stå för sig själv utan behöver ha en ordstam att sluta sig till. På så sätt kan 
ett nytt ord bildas, genom att avledas eller böjas. Affix kan både vara ett prefix (ett morfem som hängs på i 
början av ett ord, till exempel o-villig) eller ett suffix (som hängs på i slutet av ett ord, till exempel vill-ig ) 
(Nationalencyklopedin). 
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samma sätt utan håller fast vid sin gissning eller ger upp. Nation (2102:227) anser dock att 
elever som själva tar ansvar för sitt lärande och bestämmer vilka ord som är viktiga för just 
honom eller henne, beroende på vilket behov som finns för tillfället eller vilket mål som har 
satts upp, har större chans att lyckas. 
 
2.4.3. Lära ut ord i språkundervisningen  
Tornberg (2015:24) anser att nyckeln till lärande är metakognition, och att man i 
undervisningen i moderna språk bör låta eleverna själva undersöka sin lärandestil för att 
sedan avsiktligt använda den. Enligt Tornberg kan man till sin kognitiva stil vara 
fältberoende (holistisk), man ser framför allt till helheten eller fältoberoende (analytisk), 
man uppfattar i första hand detaljer. En hypotes, enligt henne, är att holisterna skulle ha 
lättare för att lära sig språket i en naturlig språkomgivning medan analytikerna skulle ha 
lättare för att lära sig språket i ett klassrum. Utpräglade stilar är dock ovanliga, det mest 
troliga är att majoriteten är en blandning, men frågan om lärandestilar är likväl något som 
kan vara värt att tänka på i undervisningen av moderna språk. En av skolans uppgifter är ju 
trots allt att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket 2011 [reviderad 
2018]:5). Tornberg (2015:25) tar upp ytterligare ett sätt att försöka analysera olika 
lärandestilar och nämner Reids (1987) fyra lärandepreferenser: visuellt lärande, man lär 
bäst genom till exempel läsning av texter, auditivt lärande, man föredrar att lyssna på 
föreläsningar eller inspelat material, kinestetiskt lärande, man inhämtar kunskaper genom 
aktiviteter associerade med kroppsrörelse och taktilt lärande, man lär bäst genom 
aktiviteter förknippade med beröring och egna experiment.  
 Nation (2012:2-3) delar in ordinlärningen i fyra fokuspunkter vilka han menar måste 
ges 25 % var i språkundervisningen, för att stimulera inlärningen av ord. Den första 
punkten går ut på att ordinlärningen måste ha ett begripligt och meningsfullt innehåll så att 
fokus läggs på informationen som inläraren läser eller lyssnar på. Den andra punkten 
innebär koncentrerad undervisning och inlärning av ord som också är kumulativ. Den tredje 
går ut på att inläraren måste få använda sig av sina nyvunna ordkunskaper genom att själv 
prata och skriva, där fokus ska ligga på att göra sig förstådd. Den fjärde punkten innebär att 
eleven i undervisningen måste få tillfälle att öva upp sin förmåga att använda orden på ett 
ledigt och obehindrat sätt, att till exempel öva på att tala eller skriva med flyt. Om dessa 
fyra punkter får lika stort utrymme var i undervisningen, kommer inläraren att stärka sitt 
ordförråd på ett effektivt sätt.  
 Nation (2012: 60) nämner fyra saker som lärare bör ta ställning till när ord ska läras 
in: 1. Vad är målet med ordinlärningen (stavning, uttal, igenkännande, förståelse, något 
annat)? 2. Vad behövs för att inläraren ska lära sig orden? 3. Hur kan man se att inläraren 
har lärt sig något? 4. Hur har övningen konstruerats för att inlärning ska kunna ske? För att 
hjälpa eleven med inlärning av ord, menar Nation att läraren behöver tänka på tre saker. 
Först och främst behöver orden som ska läras in medvetandegöras på något sätt för eleven. 
Till exempel genom att de finns i en text. Men de kan också aktualiseras genom en 
hörförståelse eller att eleven får gissa vad orden betyder i en kontext, får diskutera fram 
betydelsen av vissa ord i små grupper eller får orden förklarade för sig, av läraren eller 
genom att slå upp dem i lexikon. Det viktiga här är att eleven är motiverad och har ett 
intresse av att lära sig (Nation 2012:63). Nästa steg är varseblivning och att man plockar 
upp ordet ur minnet (retrieval), vilket måste få lov att ta tid och omprövas flera gånger 
(Nation 2012:67). Sist men inte minst behöver eleven möta orden i flera olika sammanhang 
för att de ska sätta sig i minnet (Nation 2012:68). Nation påvisar vidare att repetition av ord 
över tid är nödvändig. Till exempel, tre minuter först, tre minuter någon timma senare, tre 
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minuter några dagar senare och till sist tre minuter en vecka senare, alltså femton minuter 
totalt, utspritt över tid (Nation 2012:76). Nation nämner även ordkort som ett bra sätt att 
lära in och bearbeta orden eftersom man där inte ser översättningen på modersmålet (som 
kan ske i till exempel en lista) utan ges möjlighet att själv fundera ut betydelsen. Och även 
som nämnts ovan, att möta orden i texter eller i hörförståelseövningar samt själv använda 
orden i tal och skrift (Nation 2012:79). Författaren nämner vidare att det är fördelaktigt för 
inlärningen att arbeta med de nya orden i olika övningar efter att man läst en text. Han 
föreslår bland annat lucktexter, att leta efter synonymer och kollokationer samt att bryta ner 
orden i mindre beståndsdelar och att använda lexikon för att slå upp orden (Nation 
2012:94).  
 
2.5. Molntjänst, mobilt lärande och ordinlärning med digitala program 
Nedan presenteras begreppen molntjänst och mobilt lärande, s.k. m-learning samt hur 
några av de digitala glosinlärningsprogrammen som finns på marknaden fungerar. I slutet 
av kapitlet presenteras forskning om att lära in ord med hjälp av digitala verktyg.  
 
2.5.1. Molntjänst och mobilt lärande   
Enligt Nationalencyklopedin (se kap. 6. Elektroniska källor: ”Molntjänst”) är molntjänster, 
tjänster som finns till förfogande över internet. Det kan vara både gratis- och betaltjänster 
som till exempel serverprogram och program som lagrar filer. Att mjukvaran lagras i 
”molnet” innebär att fillagringen flyttas ut från användarens egen plattform till externa 
servrar. Dessa tjänster och filer blir tillgängliga med ett lösenord från vilken uppkopplad 
plattform som helst. Enligt Skolverkets hemsida (se kap. 6. Elektroniska källor: 
”Molntjänst”) används s.k. molntjänster ofta i skolan idag, dels i den administrativa 
verksamheten men också i arbetet med eleverna. I undervisningen används tjänsterna 
främst för att samarbeta, kommunicera och dela samt lagra information. Dessa tjänster 
möjliggör flexibel undervisning där olika typer av lärandemiljöer skapas och där större 
möjlighet ges för att individanpassa utbildningen. Molntjänsterna gör också att 
undervisningen kan flyttas i tid och rum och de används många gånger tillsammans med 
s.k. mobilt lärande (se kap. 6. Elektroniska källor: ”Mobilt lärande”) eller s.k. m-learning. 
M-learning står för ett lärande som sker med hjälp av ett trådlöst redskap, till exempel en 
mobiltelefon, en bärbar dator, en Mp3-spelare eller en surfplatta (Zhang, red. 2015: xiii). På 
så vis blir eleverna inte bundna till en speciell plats eller till en speciell tid för inlärning 
utan kan lära när de är motiverade. Inlärning kan också ske i olika sammanhang, både 
formellt inom ramen för skolsystemet och informellt, utanför lärarnas ledning eller kontroll 
(Berge och Muilenburg, red. 2013: xxxi-xxxii). Lärande kan dessutom skifta mellan olika 
digitala redskap, från till exempel en bärbar dator i skolan, en mobiltelefon på bussen, en 
surfplatta hemma i soffan till en Mp3-spelare på promenaden.   
 
2.5.2. Digitala glosinlärningsprogram – hur funkar de? 
På många håll runt om i världen har digital glosinlärning blivit ett populärt redskap för att 
på ett varierat sätt lära sig ord och uttryck på det nya språket. Många av dessa program är 
moltjänster som går att använda till de flesta trådlösa IT-redskap. Eleverna behöver inte ens 
ha ett personligt sådant på skolan. Applikationen går lika bra att använda hemma, på 
fritiden eller genom ett lånat IT-redskap i undervisningen.  
 Ett av dessa program är appen Quizlet. Det är ett gratis glosinlärningsprogram och 
används över hela världen. Språket i appen är på engelska. I programmet skapar läraren 
olika set av ordlistor eller listor för uttryck som eleverna övar på. Det finns även en 
betalversion där läraren kan tala in eget ljud. I gratisversionen ingår det förinspelade ljudet. 
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Det ska noteras att detta ljud, s.k. talsyntes, på svenska kan ha ett lite underligt uttal och 
felaktig prosodi men det fungerar trots allt ganska bra. Det finns sex olika sätt att öva via 
datorn (skolappar.nu/quizlet). För inlärning av orden/uttrycken kan eleverna använda sig 
av: Flashcards, ordet står skrivet på målspråket på ena sidan av kortet samtidigt som en röst 
säger ordet på samma språk. När eleven klickar på ordet ser de baksidan av kortet där ordet 
står skrivet på källspråket samtidigt som en röst uttalar ordet på samma språk. Learn, 
eleven matchar det svenska ordet eller uttrycket med rätt ord/uttryck på målspråket. Man 
har fyra olika alternativ att välja mellan. Write, ordet eller uttrycket står skrivet på svenska 
och eleven ska själv försöka att skriva det korrekt på målspråket. Spell, det hörs en röst som 
säger ordet eller uttrycket på målspråket och eleven ska försöka att skriva det korrekt 
genom att stava rätt på målspråket. Test, programmet gör egna test med orden/uttrycken där 
eleven ska stava dem korrekt på målspråket, matcha rätt uttryck på målspråket med rätt 
uttryck på källspråket och tvärtom samt en serie med påståenden där eleven ska kryssa i 
sant/falskt. Vidare finns två olika spel där eleverna tävlar mot sig själva: Match är det ena. 
Eleven ska där matcha rätt ord/uttryck på målspråket med rätt ord/uttryck på källspråket. 
Det går ut på att man med muspekaren drar digitala kort till det uttryck man tror är rätt. 
Gravity är det andra spelet och där ska eleven skriva det ord som dyker upp, på målspråket 
eller på källspråket beroende på vilken inställning man har valt, så fort som möjligt. Alla 
olika sätt att träna glosorna på ger omedelbar feedback. Vidare finns det ett spel i 
programmet som heter Quizlet live där läraren bjuder in eleverna till spel. Läraren kan 
koppla upp programmet via en projektor på en storbildsskärm. Alla elever får varsin kod av 
Quizlet som de ska knappa in i programmet. Sedan placerar Quizlet slumpmässigt in 
eleverna i olika lag och genom samarbete ska de komma på rätt ord/uttryck, på målspråket 
eller på källspråket, genom att matcha de ord/uttryck som kommer fram på skärmen. På 
storbildsskärmen ser lagen hur de ligger till i förhållande till varandra. (Quizlet.com).  
 Ett annat program som finns på marknaden är Glosboken.se. Det är också en 
molntjänst. Appen finns både som betalversion och gratisversion (gratisversionen har man 
endast på prov i en månad). I betalversionen finns två olika nivåer, i den dyrare får man 
bl.a. tillgång till talsyntes och ännu fler spel (skolappar.nu/glosboken). Språket i appen är 
svenska. Här skapar läraren (eller eleverna) gloslistor och man tränar på orden/uttrycken på 
olika sätt. Man väljer att arbeta via knappläge där eleven kan lyssna på orden/uttrycken och 
klicka på det som är rätt. Stavningsläge där eleven ska stava orden rätt, antingen på 
målspråket eller på svenska beroende på vad man väljer. Genom förhör övar eleven på att 
skriva orden korrekt. Man kan där även lyssna på det man har skrivit, om man har 
betalversionen. Innan eleven startar kan hon eller han dessutom titta på en genomgång av 
orden där en överblick fås över vilka ord/uttryck som ingår i setet. I programmet går det att 
spela memory och ”banka glosor” där man så snabbt som möjligt ska trycka på rätt 
ord/uttryck som kommer upp. I slutet av ett set får eleverna en sammanställning av hur 
många rätt de hade (glosboken.se). Eleverna kan även dela gloslistor med varandra.  
 Glosor.eu är ytterligare ett glosinlärningsprogram med molntjänst. Språket är på 
svenska. Även detta program finns som gratisversion och betalversion. I betalversionen har 
man möjlighet att lägga till talsyntes, så att eleverna kan lyssna på glosorna men också 
själva träna på att uttala dem. Även i detta program skapar läraren eller eleverna olika set av 
ordlistor eller listor för uttryck som eleverna sedan ska öva på. Det finns många sätt att 
träna. Under rubriken klicka, finns flervalssvar där eleven ska välja rätt ord/uttryck, 
antingen på målspråket eller på svenska. Under skriv, ska eleven försöka att stava 
orden/uttrycken på målspråket eller på källspråket beroende på vilken inställning man har 
valt. Under lyssna och klicka eller lyssna och skriv tränar eleven på att höra orden och att 
skriva dem (finns endast som betalversion). Under tala, övar eleven på att uttala orden rätt 
(den här funktionen finns också bara som betalversion). Under rubriken spel, finns sju olika 
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ordspel där eleverna spelar mot sig själva. Till exempel memory, hänga gubbe och 
tipspromenad. Under rubriken skriv ut, kan man välja att få orden utskrivna som en 
gloslista, som flashcards eller som ett övningsblad med ”vik-bort-facit”. Tillslut finns en 
funktion där man får fram sin övningsstatistik som talar om hur det gick när man övade och 
vad man behöver träna mer på. I det här programmet finns också möjlighet för läraren att 
skapa läxförhör online där eleverna bjuds in att delta via en kod. Läxförhören rättas i realtid 
av läraren. Det fungerar ungefär på samma sätt som när eleverna själva tränar på glosorna. 
Om ordet är helt rättstavat på målspråket får eleven 1 poäng men om något avviker skickas 
glosan istället till läraren som direkt måste bedöma om han eller hon ska ge eleven 1 p, 0,5 
p eller 0 p beroende på hur hon eller han bedömer stavningen. Läraren kan inte se vem som 
skrivit ordet. Efteråt får läraren en sammanställning av hur det gick för varje elev. 
Informationen sparas i molnet i 14 dagar (Glosor.eu).  
 
2.4.4. Lära in ord med digitala verktyg 
Säljö (2014a:239) menar att idag infogas våra kunskaper alltmer i olika artefakter och 
system och det förutsätter att vi människor har kunskap om hur olika redskap fungerar i 
olika miljöer. Som vi har sett ovan har vi med den digitala tekniken fått en ny form av 
”interaktivitet mellan människa och maskin” (Säljö 2014a:245) där till exempel feedback 
från datorn kan fås. I mjukvaran kan dessutom olika slags hinder och svårigheter byggas in 
för att öka kompetensen hos de som nyttar den. Spelindustrin är fenomenal på detta. Fiktiva 
miljöer byggs upp med olika slags svårigheter där avancerad och förfinad problemlösning 
utvecklas hos spelarna (Säljö 2014a:245). Säljö (2014a:247) konstaterar att den nya 
informations- och kommunikationsteknik som vi människor har tillgång till idag, och som 
hela tiden utvecklas, ses av vissa som enastående pedagogiska redskap medan andra menar 
att den hotar det genuina mänskliga lärandet som bygger på fingertoppskänsla och tyst 
kunskap. Säljö slår dock fast att även Sokrates, i antikens Grekland, såg bokstavsskriften 
som ett hot eftersom han ansåg att lärjungarnas minne skulle bli förslappat om kunskapen 
inte längre behövde memoreras utan fanns att läsa i böcker (Säljö 2014a:159). Vad vi än 
tycker om digital teknik och digitala redskap så är de här för att stanna. 
 Det finns många experimentella undersökningar gällande ordinlärning med hjälp av 
digitala verktyg. Afzali et al. (2017) har gjort en granskning av flera studier som tydligt 
visar på att experimentgrupperna, de som använde sig av något digitalt redskap för 
ordinlärning, vid eftertesterna lyckades bättre än de som lärde in orden på annat sätt. 
Azabdaftari & Mozaheb (2012) kom fram till samma sak när de jämförde en grupp 
universitetsstudenter som lärde in ord med hjälp av ordkort med en experimentgrupp som 
lärde in ord med ett trådlöst digitalt redskap. Totalt deltog 80 studenter och dessa fick i 
uppgift att lära in 1200 ord under sju veckor. I eftertestet som gjordes där 100 av orden 
förekom fick de som lärde in glosorna med ordkort i snitt 45 % rätt (lägst 20 % och högst 
60 %) och experimentgruppen som använde sig av ett mobilt redskap fick i snitt 65 % rätt 
(lägst 35 % och högst 95 %).  Forskarna konstaterade vid intervjuer med 20 av deltagarna 
(10 från kontrollgruppen och 10 från experimentgruppen) att experimenteleverna var 
mycket positiva till digital glosinlärning. Studenterna upplevde det som roligt och 
tidsbesparande eftersom de kunde öva på orden när som helst och var som helst, till 
exempel när det blev några minuter över. De upplevde även att de fick snabb feedback och 
att de kvickt kunde byta sida för att söka upp ordet på någon hemsida om de stötte på 
problem med glosan. Några av nackdelarna som uppgavs var att internetavgiften kunde 
vara dyr, att det kunde vara svårt att jobba med orden om till exempel telefonskärmen var 
för liten samt att alla inte hade en smartphone. Kontrollgruppen uppgav att fördelarna med 
ordkorten var att de upplevdes som roliga och lätta att använda, att man kunde dela in orden 
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i olika kategorier och att man kunde använda dem i olika spel. Nackdelarna var att det var 
svårt att få en överblick över orden, att det var svårt att jämföra dem med synonymer, att 
det var svårt att förstå abstrakta och svåra ord och att man inte kunde höra hur orden 
uttalades (Azabdaftari & Mozaheb 2012:53–54).  
 
3. Metod 
I detta kapitel presenteras metodval och undersökningsmaterial, vilka respondenterna är, 
tillvägagångssätt samt etiska överväganden. Likaså presenteras hur bearbetningen av 
materialet gick till och studiens reliabilitet samt validitet.  
 
3.1. Metodval och undersökningsmaterial  
Studien bygger på empiriskt material i form av data som har samlats in både genom en 
kvantitativ enkätundersökning av elever och genom en kvalitativ frågeundersökning av 
lärare. Eftersom jag ville grunda studien på personerna själva och deras egna föreställningar 
valde jag att använda mig av respondentundersökningar (Esaiasson et al. 2017:236).  
 
3.2.  Kvantitativ och kvalitativ metod 
Syftet med undersökningarna bestämdes i god tid (Trost 2007:15) och mycket arbete lades 
ned på formuleringen av frågorna eftersom det var viktigt att få så korrekta och precisa svar 
som möjligt av respondenterna. Den kvantitativa undersökningen utgjordes av en 
gruppenkät (Trost 2007:10) för att få bredd på studien och den kvalitativa undersökningen 
utgjordes av en frågeundersökning med öppna frågor och följdfrågor (Esaiasson et al. 
2017:237) för att få djup. Både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen följde 
de forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet 2002).  
 En kvantitativ undersökning kännetecknas av att man vill fastställa frekvenser som 
till exempel ”hur ofta, hur många eller hur vanligt” (Trost 2010:32) ur ett större urval. 
Eftersom enkätstudien vände sig till skolungdomar lades mycket tid på att göra 
frågeformuläret till elevenkäten tydligt och enkelt formulerat men ändå attraktivt till 
utseendet (Trost 2007:94). 
 En kvalitativ intervjuundersökning är en studie som kännetecknas av att man ställer 
raka, okomplicerade frågor på vilka man får fylliga och innehållsrika svar (Trost 2010:25). 
Esaiasson et al. (2017:237) skriver likaså att det som utmärker en bra intervju är att 
frågorna är korta, samtidigt som de främjar långa svar.  En hel del tid lades därför ner på att 
formulera frågorna till undersökningen med lärarna, för att få intervjuerna genomtänka och 
frågorna så enkla och raka som möjligt men också så ”specifika och konkreta” (Trost 2010: 
97) som möjligt för att verkligen få svar på det som önskades. Elevenkäten och 
intervjufrågorna till lärarna presenteras i bilaga 2 och 4. 
 
3.3. Respondenterna 
Den undersökta gruppen för den kvantitativa enkätundersökningen som inbjöds att delta 
bestod av elever i årskurs 9 som läser något av de moderna språken franska, spanska eller 
tyska. Den undersökta gruppen för den kvalitativa frågeundersökningen som inbjöds att 
vara med bestod av fem behöriga lärare som undervisar i moderna språk. Studien gjordes på 
en kommunal högstadieskola i södra Sverige med ca 350 elever. Urvalet baseras på ett 
bekvämlighetsurval (Trost 2007:31) och personliga kontakter med skolan. Önskvärt i 
studien var att ta reda på både elevers och lärares attityder, erfarenheter och kunskaper 
angående digitala glosinlärningsprogram i moderna språk. Vad gäller kvalitativa 
undersökningar skriver Trost (2010:143) att man bör begränsa sig till ett mycket litet antal 
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intervjuer eftersom ett alltför stort antal kan göra underlaget svårt att hantera. Det kan även 
bli svårt att överblicka studien och man kan missa detaljer. Vad gäller enkätundersökningar 
skriver Trost (2007:37) att ju större urval desto mer rimlig är representationen för hela 
populationen. Eftersom praktiska omständigheter tillkom och eftersom min tid var 
begränsad blev jag tvungen att på något sätt begränsa studien. Att det blev just elever fyllda 
15 år beror på den stora tidsåtgång det skulle ta att samla in vårdnadshavares 
namnunderskrifter för tillåtelse att genomföra enkäten med de elever som ännu ej fyllt 15 år 
(Vetenskapsrådet 2002:9).   
 
3.4. Tillvägagångssätt och etiska överväganden 
Innan enkätstudien och intervjuundersökningarna genomfördes kontaktades, i god tid, 
rektor på skolan för att få tillstånd till detta. Även berörda lärare tillfrågades i god tid och 
datum bestämdes då enkät- och intervjuundersökningarna skulle genomföras. Alla lärare 
uppfattades positiva till båda undersökningarna. Jag var närvarande på skolan när enkäten 
delades ut för att kunna svara på frågor om så behövdes. Samtliga deltagare blev skriftligt 
informerade om syftet med undersökningen genom ett följebrev (se bilaga 1 och 3) 
(Esaiasson et al. 2017:246) där det bl.a. stod hur lång tid undersökningen skulle ta, att det 
var helt frivilligt att delta och att alla hade möjlighet att avbryta när de ville utan att förklara 
varför. Samtliga blev också upplysta om att undersökningarna inte innehöll några etiskt 
känsliga frågor och att de var helt anonyma. Alla respondenter informerades om att deras 
svar sparades tills uppsatsen blev examinerad och klar och eleverna informerades om att 
enkätundersökningen inte på något sätt skulle komma att påverka deras undervisning. Med 
lärarna gjordes röstinspelningar som förvarades i en kodad dator. I ett tidigt skede 
skickades därför en anmälan till Högskolan Dalarnas dataskyddsenhet vad gäller GDPR.  
En av fördelarna med röstinspelningarna vid intervjusituationerna var att jag slapp ta 
anteckningar och istället kunde vara helt fokuserad på respondenterna, frågorna och svaren. 
Det gjorde därmed intervjusituationen mindre stressig. En av nackdelarna var att det tog tid 
att lyssna igenom allt i efterhand, för att transkribera (Trost 2010:74). Röstinspelningarna 
sågs ändå som ett mycket positivt redskap och som en stor fördel jämfört med att ta 
anteckningar i realtid (Trost 2010:74). För att uppfylla det forskningsetiska 
konfidentialitetskravet är alla respondenter helt anonyma (Vetenskapsrådet 2002). Koder 
användes som representation för de fem intervjuade lärarna. Dessa koder är: lärare A, lärare 
B, lärare C, lärare D och lärare E. Koder användes även för eleverna. Dessa koder är 1-73. 
 
3.5. Bearbetning av materialet 
På skolan var 85 elever som läser moderna språk i årskurs nio närvarande. De allra flesta 
verkade positivt inställda till undersökningen. Alla fyllde i enkäterna men jag blev tvungen 
att sortera bort 12 stycken då två enkäter inte var komplett ifyllda, tre elever angav att de 
inte hade fyllt 15 år, tre av eleverna angav att de inte ville att deras svar skulle ingå i 
undersökningen och fyra elever hade kryssat i flera svar där frågorna endast krävde ett svar. 
Totalt blev det 73 enkäter kvar som fick utgöra grund för enkätundersökningen. Trost 
(2007:137) skriver att innan man börjar bearbeta det insamlade materialet, bör man göra en 
bortfallsanalys om man anser att man inte har fått en tillräckligt hög svarsfrekvens. Jag 
anser att min svarsfrekvens är tillräckligt hög då 73 enkäter av 85 blev korrekt ifyllda. Jag 
har istället valt att beräkna mitt bortfall efter det ursprungliga insamlade materialet. I mitt 
fall föll då 12 enkäter bort av 85 utdelade. Respondenterna kodades som 1-73 och lades in 
vågrät i datorprogrammet Excel. Jag valde det programmet eftersom jag känner till det 
sedan tidigare och upplever det som ett förhållandevis enkelt program att arbeta med. 
Enkätfrågorna kodades som 1-22 och lades in lodrät. Fråga 8 och fråga 11 var flervalsfrågor 
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som delades in i 8a, 8b, 8c, och 8d respektive 11a, 11b, 11c, och 11d. Fråga 13, 17, 18, 19 
och 20 gav visst utrymme till frisvar och fråga 21 och 22 var helt och hållet frisvarsfrågor.   
 När alla intervjuer med lärarna var klara transkriberades de av intervjuaren själv (jag). 
Jag lyssnade på inspelningarna flera gånger och gjorde därefter en sammanfattning av det 
som respondenterna berättade. Jag valde att ta bort sådant som jag inte ansåg relevant för 
min studie, till exempel upprepningar eller när lärarna berättade hur de brukar göra med 
digitala verktyg i andra ämnen. Det innebar också att jag fick göra vissa omstruktureringar 
för att det skulle passa följden på frågorna. En del svar kom huller om buller, till exempel 
när respondenterna ville fylla på med mer information i någon tidigare fråga eller kom på 
att de glömt berätta något väsentligt (Trost 2010: 150). Trost skriver att om man å ena sidan 
väljer att ta bort ett visst underlag i intervjun så kan man gå miste om material. Men om 
man å andra sidan inte sorterar bort kan det bli svårt att få ut något ur studien över huvud 
taget (Trost 2010: 150). Att sammanfatta kändes som ett bra och effektivt sätt för mig att 
bearbeta intervjuerna på, därför valdes den metoden. Intervjuerna sparades emellertid i min 
dator så jag hade möjlighet att gå tillbaka för att lyssna igen när jag blev osäker på vad som 
egentligen hade sagts. För att få en överblick över alla intervjuer användes en stor tabell i 
A3-format med fem lodräta kolumner (en för varje respondent) och nio vågräta kolumner 
(en för varje fråga). Lodrätt, i varje kolumnhuvud, skrevs en kod för varje lärare. Vågrätt, i 
varje ruta, lades frågorna in. Sedan fylldes sammanfattningen av respondenternas svar in i 
rätt ruta och i rätt kolumn (Trost 2010:155–154). Det blev då lätt att överblicka hela 
intervjustudien. Vad gäller intervjuundersökningen har jag inget bortfall. För att kunna 
bifoga lärarnas svar i det här arbetet fördes frågor och svar direkt in i word dokumentet (se 
bilaga 5).   
 
3.6.  Reliabilitet och validitet 
Den sedvanliga benämningen av reliabilitet innefattar att en studie är stabil och inte har 
utsatts för slumpen. Situationen ska till exempel vara likadan för alla respondenter och 
frågorna ska vara utformade på samma sätt (Trost 2010:131). Detta anser jag att både 
enkätstudien och intervjustudien uppfyllde. Man särskiljer på fyra grundläggande delar 
inom begreppet reliabilitet och de är: kongruens (likhet mellan frågor som mäter samma 
sak), precision (hur svaren registreras av intervjuare eller respondent), objektivitet (olika 
intervjuares sätt att registrera och tolka svaren) och konstans (att tidsaspekten inte gör att 
det undersökta fenomenet ändrar sig) (Trost 2010:131). Vad gäller den kvantitativa 
enkätstudien anser jag att den har hög kongruens eftersom alla fick svara på samma frågor 
och följdfrågor under samma dag, inom loppet av ett par timmar. Jag anser också att den 
har hög precision eftersom frågorna var tydliga och följde en logisk ordning, svaren var 
dessutom lätta för eleverna att fylla i. Objektiviteten i studien gäller hur svaren 
registrerades, kodades in i datorn och tolkades. Eftersom det var jag som förde in alla svar 
så anser jag att objektiviteten är förhållandevis god då jag tycker att jag tolkat alla svar på 
ett likartat sätt. Tabellen jag konstruerade är dessutom lätt att tolka. Vad gäller konstans så 
är även den god eftersom enkäten ägde rum under samma dag. 
 Validiteten i en studie handlar om huruvida undersökningen mäter det den är avsedd 
att mäta (Trost 2007:65) därför lades mycket tid ner på att arbeta fram frågorna. Som jag 
redogjort för tidigare (kapitel 3.1.1), var det viktigt att utforma frågorna till elevenkäten så 
att de skulle vara lätta att förstå och lätta att fylla i för att få så säkra svar som möjligt. 
Mycket arbete lads även ner på utformandet av intervjufrågorna eftersom min önskan var 
att få så konkreta svar som möjligt.  
 När det gäller kvalitativa studier anser Trost att begreppen validitet och reliabilitet 
inte bör användas eftersom människan inte är statisk och stabil i sina åsikter, ståndpunkter 
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och handlingar. De ändras hela tiden. Svaren i en sådan intervju kan därför inte 
standardiseras och svaren behöver nödvändigtvis inte bli desamma varje gång samma 
frågor ställs (Trost 2010:132). Dock gäller det för intervjuaren att vara lyhörd för sina 
respondenter vilket jag anser att jag var. Trost (2007:65) nämner vidare att när det handlar 
om kvalitativa studier gäller det istället att visa på trovärdigheten i studien och det görs bäst 
i diskussionen av använd metod.  
 Jag är medveten om att studien inte är generaliserbar och att jag inte kan dra några 
allmänna slutsatser av undersökningen eftersom studien endast är gjord på en liten grupp 
elever och lärare. Elevgruppen är inte representativ för alla elever som läser moderna språk 
i Sverige och de intervjuade lärarna är inte representativa för alla lärare som undervisar i 
moderna språk i Sverige. Däremot kan studien ge perspektiv och aspekter på digital 
glosinlärning som jag tror kan vara intressanta för läsaren. Eftersom både elever och lärare 
deltar i studien kan svaren jämföras för att få upp ögonen för skillnader men också för 
likheter vad gäller deras attityder, erfarenheter och kunskaper om digital glosinlärning. 
 
4. Resultat och analys  
I den här delen av uppsatsen görs en presentation av skolan, eleverna och lärarna. I kapitlet 
görs även en presentation av resultat och analys. Som tidigare angetts var syftet med enkät- 
och intervjuundersökningen att skapa kunskap om en grupp elevers och lärares attityder, 
erfarenheter och kunskaper om digital glosinlärning i moderna språk. 73 enkäter gjorda i 
fem språkklasser med elever som har fyllt 15 år utgör material för enkätstudien och fem 
lärare som undervisar i moderna språk på högstadiet utgör material för intervjustudien. 
 
4.1. Presentation av skolan och eleverna 
Skolan där studien är gjord är kommunal och ligger på en liten ort i södra Sverige. På 
högstadiet går ca 350 elever. 41 (56 %) av de som deltog i studien var flickor och 31 (42 %) 
var pojkar. En elev (1 %) ville inte uppge kön. 53 elever (73 %) läser spanska, 13 elever (18 
%) läser franska och 7 elever (10 %) läser tyska. 16 av dem (22 %) talar något annat språk 
än svenska i sitt hem. 67 stycken (92 %) anser att de har god IT-vana. I ämnet moderna 
språk har 17 elever (23 %) betyget A, 11 (15 %) har betyget B, 16 (22 %) har betyget C, 17 
(23 %) har betyget D, 10 (14 %) har betyget E och 2 (3 %) har betyget F. 
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92 % uppger alltså att deras IT-vana är god och 8 % att den är sämre. Om vi tittar lite på de 
sex elever som anser sig ha sämre IT-vana är samtliga av dem flickor och alla läser 
spanska. Alla utom en talar ytterligare ett språk än svenska i hemmet. Betygen hos dessa 
elever varierar mellan A-F vilket innebär att en bristande IT-vana inte verkar avspegla sig i 
betygen. Denna aspekt kommenteras vidare i stycke 4.3.3. 
 
4.2. Presentation av lärarna 
Alla lärare undervisar i moderna språk på den berörda skolan. Lärare A har arbetat som 
lärare i 24 år och undervisat i spanska i 14 år. Lärare B har arbetat som lärare i 23 år och 
undervisat i tyska i 3 år. Lärare C har arbetat som lärare i 15 år och undervisat i spanska i 
13 år. Lärare D har arbetat som lärare i franska i 17 år och lärare E har arbetat som 
spanskalärare i 16 år. Alla fem lärarna är behöriga och fyra av dem är legitimerade. 
 
4.3. Resultat och analys av enkät- och intervjuundersökningen 
 
4.3.1. Erfarenhet av IT-redskap 
Elevernas svar: På frågan vilken erfarenhet eleverna har av att använda ett IT-redskap 
(dator, surfplatta, mobiltelefon) i skolan (fråga 8-9), uppger 98 % av eleverna att de 
använder en dator i undervisningen i ämnet moderna språk. 80 % uppger att de endast 
använder en dator medan 15 % uppger att de använder både en dator och en smartphone. En 
elev använder dator och surfplatta medan en elev endast använder en smartphone. 64 % 
uppger att de använder sitt eller sina IT-redskap varje lektion, 32 % någon lektion i veckan 
och 4 % mer sällan. Det är alltså ingen som uppger att de aldrig använder något IT-redskap 
i undervisningen i moderna språk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarnas svar: Hur eleverna svarade stämmer väl överens med lärarnas svar. Alla fem 
lärarna hävdar att samtliga elever som läser moderna språk i årskurs nio har tillgång till en 
egen dator. Lärare A menar dessutom att datorn är elevernas stora redskap och poängterar 
att det är jätteviktigt att eleverna alltid har med sig den till undervisningen eftersom 
lektionsplaneringarna finns där. Då kan eleverna lätt gå in och kryssa för vilket moment de 
jobbat med för att sedan snabbt gå vidare. I datorn har läraren lagt upp alla länkar som 
eleverna behöver för de olika arbetsområdena i spanskan, till exempel digitala övningar 
som hör till den fysiska läroboken och genvägar till olika glosprogram med ord som 
eleverna ska arbeta med. 
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I studien framgår att 100 % av eleverna i franska, 96 % av eleverna i spanska och 86 % av 
eleverna i tyska uppger att de regelbundet använder sitt IT-redskap. Med dessa siffror 
framgår det att lärarna jobbar helt i linje med Skolverkets vision om att alla elever år 2022 
ska ges en ”adekvat digital kompetens” (Skolverket 2016:2).   
 
4.3.2. Kunskap om digitala glosinlärningsprogram i moderna språk 
Elevernas svar: På frågan vilken kunskap eleverna har av att använda digitala 
glosinlärningsprogram i ämnet moderna språk (fråga 10-12), svarade 100 % att de känner 
till att digitala glosinlärningsprogram finns. 98 % känner till Quizlet, 89 % känner till 
Glosor.eu, 5 % känner till Glosboken och 16 % uppger att de känner till andra 
glosinlärningsprogram. Andra glosinlärningsprogram som nämndes av dessa elever var 
Kahoot !, Digilär, Övningsmästaren, Digital pedagogik, Studi.se och Castellano.se. 
 
Lärarnas svar: Även här stämmer elevernas svar överens med lärarnas. Alla fem lärare 
använder sig av något digitalt glosinlärninsprogram i undervisningen i moderna språk, 
främst Glosor.eu och Quizlet. Lärare E använder det mest som ett extramaterial för elever 
som jobbat på snabbt och gör inga egna gloslistor utan tar de som finns färdiga, som någon 
annan har gjort och lagt offentliga. Lärare A och C gör eget material i glosprogrammen 
medan lärare B och D både gör eget och använder det som finns upplagt av andra. Lärare D 
menar att det finns många hemsidor och appar som eleverna kan använda för att lära sig 
ord. För att få en bra struktur och begränsa eleverna lite så länkar hen till ordlistor i 
Glosor.eu och Quizlet där hen mer kan styra över vilka ord eleverna ska träna på. Till 
exempel ord som är kopplade till det arbetsområde de jobbar med för tillfället. Dessutom 
menar hen att många av sidorna som eleverna skulle kunna arbeta med för att fördjupa sina 
kunskaper innehåller mycket reklam och det vill läraren undvika. Lärare A lägger då och då 
in hela meningar med orden så att eleverna får lära sig orden i ett sammanhang. Lärare A, B 
och C använder sig gärna av bildstödet som finns i programmet Quizlet. Eleverna ser då 
både en bild på ordet och hur ordet stavas på både källspråket och målspråket. Lärare A och 
C anser att det är bra att eleverna kan lyssna på glosorna så att de hör hur de uttalas och 
använder då talsyntesen som finns i programmet Quizlet. Lärare C säger att det är eleverna 
själva som har efterfrågat den funktionen. Lärare A har betalversionen som gör att hen kan 
spela in sin egen röst, något som eleverna har efterfrågat, då igenkänningsfaktorn gör det 
lättare för dem att träna in orden. När de tränar hemma så låter det som i klassrummet. 
 
4.3.3. Erfarenhet av digitala glosinlärningsprogram i undervisningen  
Elevernas svar: På frågan vilken erfarenhet eleverna har av att använda digitala 
glosinlärningsprogram i undervisningen av moderna språk på skolan (fråga 13), uppgav 60 
% att de regelbundet använder något av dessa program, 37 % mer sällan och 3 % aldrig.  
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Om vi tittar på hur det ser ut ämne för ämne uppger 85 % av franskaeleverna att de 
regelbundet använder något digitalt glosinlärningsprogram medan 57 % av tyskaeleverna 
och 45 % av spanskaeleverna uppger samma sak. Samtidigt uppger franskaläraren att hen 
gärna använder papper och penna för att göra olika glosövningar kopplat till texten de 
arbetar med och att digital glosinlärning inte är något självändamål utan en möjlighet bland 
många andra. En reflektion på detta är att franskaläraren tycks variera sin undervisning på 
ett lyckat vis. Läraren varierar mellan analogt och digitalt arbetssätt och därigenom 
undviker hen att systematiskt missgynna en viss kategori elever. 
 
Spanskaeleverna är de som uppger att de minst använder digitala glosinlärningsprogram i 
undervisningen. Som vi såg tidigare i studien läser samtliga elever som anser sig ha sämre 
IT-vana just spanska och alla är flickor (se sid 19). Skolverket skriver att utbildningen ska 
vara likvärdig (Skolverket 2011 [reviderad 2018]:6). En reflektion är att man på den 
berörda skolan borde uppmärksamma detta. Kanske behöver dessa elever mer uppmuntran 
och stöd för att utveckla sina IT-kunskaper? Samtidigt som det endast är flickor som påstår 
sig ha en sämre IT-vana uppger 61 % av alla flickor att de regelbundet använder något 
digitalt glosinlärningsprogram i undervisningen i moderna språk medan 58 % av pojkarna 
uppger samma sak. Detta faktum kan i sin tur förklaras av att flera av flickorna har en högre 
ambitionsnivå än pojkarna vad gäller att sträva efter det högsta betyget. Jalmert (2007:114) 
skriver att flickor som grupp går ut skolan med bättre betyg än pojkar i alla ämnen utom 
idrott. Detta förhållande återspeglas också i materialet för denna undersökning, där 29 % av 
flickorna har betyget A i moderna språk, jämfört med endast 16 % av pojkarna. 
 
71 % av alla elever med betyget A uppger att de regelbundet använder digitala 
glosinlärningsprogram i undervisningen av moderna språk samt 73 % av eleverna med 
betyget B, 50 % av eleverna med betyget C, 53 % av eleverna med betyget D, 60 % av 
eleverna med betyget E och 50 % av de med betyget F. Här skulle man kunna dra en 
försiktig slutsats av att de elever som har ett högre betyg är något mer benägna att använda 
digitala glosinlärningsprogram när de lär in ord. Lärare D menar att de digitala 
glosprogrammen gynnar de elever som har ett eget driv att lära sig, de försöker igen och 
igen när det blir fel. Och lärare A och D anser att de också gynnar elever som vill ha 
variation och vill träna genom att både kunna spela, lyssna, skriva och förhöra sig själv. 
Lärare A, D och E anser att de elever som missgynnas är de elever som har svårare att hålla 
sig till uppgiften när de arbetar vid datorn utan glider in på andra sidor på internet. Dessa 
intervjusvar är i linje med Nation (2012:227) som menar att elever som själva tar ansvar för 
sin ordinlärning är de som lyckas bäst. 
 
Lärarnas svar: Det har tydligt framgått att alla lärare i studien använder digital glosinlärning 
på något sätt i sin undervisning i moderna språk. Alla är positivt inställda till dem men 
menar också att det finns nackdelar. Lärare B är mest positiv och tycker att tekniken går åt 
rätt håll medan lärare D menar att det alltid finns en risk med att arbeta med datorn i och 
med att eleverna inte alltid gör vad de ska. Lärare D anser dock att OM man förutsätter att 
eleverna gör det de ska, när de pluggar glosor digitalt, så är en av fördelarna att de hinner 
träna på orden många gånger och få feedback flera gånger på kort tid, vilket gör inlärningen 
effektiv. Till skillnad mot när eleverna skriver för hand, då upplever lärare D att de inte är 
så noga med att korrigera sig, eller kanske inte har blicken för att se att de har skrivit fel. 
Som vi såg ovan anser lärare A och D att en av fördelarna med programmen är variationen, 
att det finns många olika sätt att lära in glosorna på. Lärare A, B och C menar att eleverna 
tycker att Quizlet live är ett roligt inslag i undervisningen. Det främjar också samarbetet 
mellan eleverna, något som lärare B menar är oerhört positivt, eftersom eleverna i 
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programmet får möjlighet att hjälpa varandra. Lärare B tycker att glosprogrammen gör det 
lätt för eleverna att hålla fokus på inlärningen när det finns något som fångar deras intresse, 
till exempel de olika spelen som finns inbyggda i programmen. Lärare C nämner att det är 
fler elever som gör läxan nu eftersom den inte längre går att tappa bort, länken finns alltid 
tillgänglig i datorn eller i telefonen. Detta påpekar även lärare A. Lärare D tycker att digital 
glosinlärning tilltalar en större grupp elever, till exempel de som tidigare varit omotiverade 
till att lära sig ord.  
 En av nackdelarna som lärare A, D och E uppmärksammar, och som vi såg ovan, är 
att elever som har svårt att fokusera på uppgiften lätt glider in på sidor som inte har med 
glosträning att göra. Det menar även lärare B men säger samtidigt att det inte har med 
glosprogrammen i sig att göra utan är ett allmänt problem med datorbaserad undervisning. 
En annan aspekt som lärare D nämnde är att eftersom det finns så många olika 
inlärningsalternativ med de digitala programmen kan det vara problematiskt för elever som 
har svårt att komma igång, att välja vilket moment de ska börja med. Det kan då vara trögt 
för de eleverna att starta upp. Lärare A, C, D och E menar att stavningen försummas om 
eleverna bara spelar spel med orden vilket de ser som en nackdel. Lärare A, B och D 
använder sig av glostest online som finns i Glosor.eu. Det menar lärare B och D, sparar tid 
eftersom man slipper rättning i efterhand. Dock nämner både lärare B och D att för elever 
med läs- och skrivproblematik kan dessa prov vara orättvisa, då rättningen blir väldigt 
sträng. Lärarna uppger att de går in i efterhand och korrigerar resultaten för vissa elever 
med sådan problematik.   
 Lärare B menar att alla gynnas av de digitala glosinlärningsprogrammen eftersom 
man kan jobba i sin egen takt, på sitt eget sätt och för att eleverna inte kan jämföra sig med 
varandra. Lärare D tycker att glosprogrammen gynnar elever som har svårt med 
finmotoriken eftersom det är lättare för dem att skriva orden med tangenterna. Lärare A och 
E menar att programmen gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom det till 
exempel går att lyssna på orden. Det menar även lärare D, samtidigt som lärare D och C 
också menar att elever med läs- och skrivsvårigheter även kan missgynnas om de bara 
använder stavningsmomenten i glosprogrammen, eftersom datorn rättar mycket strängt och 
ger fel för minsta lilla felvända accent. Det är bra för de elever som har möjlighet att lära 
sig att stava rätt men sämre för elever som inte har det. Lärare D anser att om en mycket 
ambitiös elev med svår läs- och skrivproblematik ger sig på skrivdelen i programmet kan 
hen bli mycket nedslagen och tänka att det är omöjligt att lära sig. Men lärare D konstaterar 
samtidigt att lära sig att skriva orden korrekt, är ju bara ett sätt av alla att lära sig ord på, det 
finns ju många fler metoder, och då är de digitala programmen bra eftersom det finns så 
många möjligheter. Lärare A säger att elever som inte tycker det är så kul att sitta vid 
datorn missgynnas av att bara träna orden digitalt.  
 
4.3.4. Erfarenhet av att använda IT-redskap vid glosinlärning hemma eller på 
läxhjälpen 
Elevernas svar: På frågan om eleverna använder något IT-redskap när de tränar in glosorna 
hemma eller på läxhjälpen (fråga 14), svarade 96 % att de använder en dator, surfplatta eller 
smartphone. På frågan hur ofta eleverna tränar på glosorna hemma eller på läxhjälpen, med 
det digitala glosinlärningsprogrammet (fråga 15), svarade 15 % att de ofta använder något 
digitalt glosinlärningsprogram för att öva in glosorna, 48 % någon gång i veckan 34 % mer 
sällan och 3 % aldrig. 
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Av de 15 % elever som ofta använder något digitalt glosinlärningsprogram hemma är 45 % 
flickor och 55 % pojkar. 55 % av dem läser spanska, 36 % av dem läser franska och 9 % 
läser tyska. 100 % av eleverna som ofta använder digital glosinlärning hemma eller på 
läxhjälpen anser sig ha god IT-vana.  
 Slutsatsen man kan dra är att IT-vanan kan spela en viss roll om man väljer att 
använda de digitala glosprogrammen utanför skolan. Vi kan också konstatera att 45 % av 
flickorna ofta använder något digitalt glosinlärningsprogram hemma medan 55 % av 
pojkarna uppger att de gör det. Som vi såg högre upp (se sid. 20) påstår 61 % av flickorna 
att de ofta använder något digitalt glosinlärningsprogram i undervisningen på skolan medan 
58 % av pojkarna uppger samma sak. Slutsatsen är att flickorna är mindre benägna än 
pojkarna att ofta träna på glosorna digitalt när de gör läxorna medan ungefär lika många 
pojkar använder programmen ofta både hemma och på skolan.  
 
Lärarnas svar: Lärare A, B, C och D skriver in glosorna i de digitala programmen och ger 
länkar till eleverna som de ska använda när de tränar på orden, hemma eller på läxhjälpen. 
Lärare D menar att nackdelen med detta är att om eleverna inte tar med sig boken hem och 
tränar på glosorna i sitt sammanhang, i texten, så blir ordinlärningen isolerad vilket inte är 
helt optimalt när man ska lära sig ord. Lärare C tycker att om eleverna bara använder sig av 
glosinlärningsprogrammen när de tränar glosor så sätter sig inte orden lika bra i minnet. 
Lärare C hävdar att eleverna på något sätt behöver få orden i kroppen för att bättre komma 
ihåg dem och lättare kunna plocka fram dem när de ska användas. Skriva för hand kan vara 
ett sätt att lära sig dem eller att göra muntliga språkövningar. Även lärare D håller med om 
det och säger att det är en fördel för inlärningen om eleverna minns orden i handen och får 
möjlighet att skriva dem med penna på ett papper. Lärare D nämner till exempel accenter, 
hur de ska skrivas kan vara lättare att lära sig om man får möjlighet att känna med handen 
åt vilket håll accenten ska placeras i stället för att knappa in den med tangenterna.   
 
4.3.5. Attityder till att använda digitala glosinlärningsprogram både på lektionstid, 
hemma eller på läxhjälpen 
Elevernas svar: På frågan vilket sätt eleverna föredrar att öva in glosorna (fråga 16), om de 
får välja, både under lektionstid och hemma eller på läxhjälpen svarade 48 % att de helst 
använder något digitalt glosinlärningsprogram, 4 % att de helst tränar in utan och 48 % att 
de helst tränar in glosorna både med och utan något digitalt glosinlärningsprogram. 
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29 % av flickorna och 71 % av pojkarna använder helst något digitalt  
glosinlärningsprogram, 5 % av flickorna och 3 % av pojkarna tränar helst glosor utan något 
digitalt glosinlärningsprogram och 67 % av flickorna och 26 % av pojkarna vill träna både 
med och utan digitala glosinlärningsprogram. Pojkarna i studien är alltså mer benägna att 
använda sig av digitala glosinlärningsprogram än vad flickorna är. 
 
52 % av de som anser sig ha god IT-vana använder helst digitala glosinlärningsprogram vid 
glosinlärning medan 45 % av dem med god IT-vana vill träna både med och utan dessa 
program vilket är en intressant notering. Alltså verkar inte IT-vanan vara avgörande för att 
man enbart väljer att träna ord digitalt. Däremot såg vi ovan att de med god IT-vana är mer 
benägna att ofta använda de digitala glosprogrammen när de tränar hemma. 
 
Lärarnas svar: Lärare A menar att det inte är så bra för hälsan att arbeta vid datorn för 
mycket. Lärare A upplever dessutom att alla elever inte tycker att det är så roligt att sitta 
vid datorn och träna in glosor. Då får de elever som vill arbeta på annat sätt, till exempel 
genom att skriva orden med penna på ett papper. Nackdelen är att dessa papper lätt tappas 
bort. Lärare C upplever det som att glosinlärningen blir alltför mekanisk om eleverna 
endast använder digitala ordprogram för ordinlärning. Lärare D tycker att lära in glosor 
digitalt inte är något självändamål, det finns andra sätt att göra och att hen använder en hel 
del glosövningar på papper, till exempel korsord och glosövningar kopplade till texten. 
Men lärare D menar att det är en svår balansgång eftersom lärarna hela tiden uppmanas 
uppifrån att använda digitala hjälpmedel och helst ska komma bort från att skriva på papper 
helt och hållet. Lärare D menar att hen säkert kan uppfattas som en bakåtsträvare när hen 
vill hävda att papper faktiskt är bra ibland.  
 
Elevernas svar: På frågan hur eleverna lär sig bäst när de tränar in glosorna med något 
digitalt glosinlärningsprogram (fråga 17), uppger 60 % att de lär sig bäst genom att skriva 
orden i programmet, 18 % genom att lyssna på orden och skriva dem, 10 % genom att spela 
spel med dem, 5 % genom att läsa orden i programmet och 1 % genom att lyssna på orden i 
programmet. 5 % uppger annat och då framgår att dessa elever lär sig bäst genom att läsa 
orden och skriva av dem och att skriva orden för hand på ett papper. En elev uppger att 
inget alls funkar. 
 
Elevernas svar: På frågan om vilket sätt eleverna tycker är roligast att lära sig orden på när 
de tränar in glosorna med något digitalt glosinlärningsprogram (fråga 18), uppger 47 % att 
de tycker att det är roligast att spela spel med orden i programmet, 34 % att det tycker att 
det är roligast att skriva orden i programmet, 10 % att lyssna på orden och skriva dem. 5 % 
att läsa orden i programmet och 0 % att bara lyssna på orden. 4 % hade fyllt i att de tycker 
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att något annat sätt än de ovan är roligast att lära sig. En tyckte att inget av sätten var roliga, 
en tyckte att förhöra kompisar är roligast och en tyckte att Quizlet live är roligast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 % av eleverna tycker alltså att det är roligast att spela spel med orden i de digitala 
programmen men endast 10 % tycker att de lär sig bäst genom att göra det. En reflektion är 
att det tyder på en stor medvetenhet hos eleverna, att roligast inte behöver vara samma sak 
som bäst!  
 
61 % av eleverna som anser sig ha god IT-vara tycker att de lär sig orden bäst genom att 
skriva orden i programmen, 16 % av dem tycker att de lär sig bäst genom att lyssna på 
orden och skriva dem, 8 % av dem tycker att de lär sig bäst genom att spela spel. Av dessa 
elever tycker 34 % att det är roligast att lära in orden genom att skriva dem, 48 % tycker att 
det är roligast att spela spel med orden och 10 % tycker att det är roligast att lyssna på 
orden och skriva dem. 
 
77 % av eleverna med god IT-vana tycker alltså att de lär sig bäst genom att skriva orden i 
programmen i någon form, antingen genom att se orden på källspråket och skriva in dem på 
målspråket eller att höra orden på målspråket och skriva dem på målspråket i programmet, 
medan endast 44 % tycker att det är roligast. Alltså samma fenomen som ovan, att roligast 
arbetssätt inte nödvändigtvis behöver vara bäst sätt att lära in ord på. 
 
Elevernas svar: På frågan hur eleverna upplever att de lär sig bäst om de inte använder 
något digitalt glosinlärningsprogram (fråga 19), uppgav 67 % att de lär sig bäst genom att 
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skriva orden med en penna på ett papper, 22 % genom att göra egna glostest, 7 % genom att 
läsa orden från gloslistan, 1 % genom att läsa orden i sitt sammanhang, t.ex. i en text och 0 
% genom att göra egna spel med orden, t.ex. memorykort. 3 % uppgav annat sätt varav en 
elev inte kunde svara på vilket sätt som den ansåg bäst och en elev som tyckte att läsa och 
skriva av glosorna funkade bäst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överraskande nog är det endast en elev (1 %) som anser sig lära in glosorna bäst genom att 
läsa orden i sitt sammanhang, trots att detta betraktas som nödvändigt för en god 
glosinlärning, så att orden sätter sig i långtidsminnet (Börjesson 2012: 9, Bergström 
2001:51). Detta är något som även lärare D anser vara viktigt. En reflektion är att lärarna på 
den berörda skolan behöver vara ännu tydligare med att förmedla hur man bäst lär in ord. 
Och kanske behöver eleverna få träna ännu mer på att lära sig orden i sin kontext?  
 
Elevernas svar: På frågan om vilket sätt eleverna tycker är roligast att lära sig orden på om 
de inte använder något digitalt glosinlärningsprgram (fråga 20), svarade 33 % att de tycker 
det är roligast att lära sig orden genom att skriva dem för hand med penna på ett papper, 5 
% genom att läsa orden från en gloslista, 8 % genom läsa orden i sitt sammanhang, t.ex. i 
en text, 19 % genom att göra egna glostest, 29 % genom att göra egna spel med orden och 5 
% hade svarat annat, varav två att de inte visste och två att någon annan förhör dem på 
glosorna.  
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Om man ska dra en slutsats av vilka attityder eleverna överlag har till glosinlärning så ser 
man att eleverna upplever att de lär sig bäst genom att skriva orden i någon form. 60 % 
upplever att de lär sig bäst genom att skriva orden i det digitala programmet och 34 % att 
det tycker att det är roligast. 67 % att de lär sig bäst genom att skriva orden med en penna 
på ett papper men bara 33 % tycker att det är roligast.  
 En reflektion på detta fenomen, som nämnts tidigare, är att det finns en stor 
medvetenhet hos eleverna att roligast arbetssätt nödvändigtvis inte behöver vara bäst 
inlärningssätt. För att kunna veta detta har eleverna troligtvis fått prova olika sätt att arbeta 
med glosor. Enligt Börjesson (2012:10) behöver eleverna träna aktivt och på olika sätt när 
de lär in ord något som en stor del av dessa elever verkar vara medvetna om. Skolverket 
skriver att undervisningen ska se till att ”eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 
(2011[reviderad 2018]:7) En försiktig slutsats kan vara att dessa elever har tränat ord med 
digitala program under en längre tid men även fått prova andra sätt och tillslut, genom ett 
kritiskt förhållningssätt, lärt sig vilket som fungerar bäst för dem själva. Lärare D säger till 
och med att eleverna oftast själva vet hur de lär sig bäst.  
 Som vi också såg ovan är det förvånande nog endast 1 % som anser sig lära in 
glosorna bäst genom att läsa orden i sitt sammanhang medan faktiskt 8 % av eleverna 
upplever att det är roligast inlärningssätt. Det tyder på att i alla fall en liten del av eleverna 
är medvetna om att man kan lära in glosor så här. En reflektion är dock att om fler elever 
får reda på nyttan med detta inlärningssätt och får möjlighet att träna på det, så är 
möjligheten stor att orden sätter sig i långtidsminnet och kan plockas fram vid olika 
tillfällen, längre fram, vilket skulle kunna gynna eleverna i deras språkutveckling, som i sin 
tur skulle kunna leda till ett högre betyg.   
 
Några av elevernas frisvar vad gäller fördelar med de digitala glosinlärningsprogrammen:  
26 % tycker att fördelen är att det går snabbt att lära sig orden.  
22 % att programmen är enkla att använda. 
21 % att det är lätt att lära sig orden med dem. 
15 % att man slipper alla papper. 
14 % att det är bra att glosorna finns på samma ställe. 
12 % att programmen erbjuder variation. Det finns många sätt att lära sig orden på. 
11 % att det är roligt. 
10 % att glosorna alltid är tillgängliga. 
8 % att man får snabb feedback. 
3 % att man kan höra orden. 
 
Några av elevernas frisvar vad gäller nackdelar med de digitala glosinlärningsprogrammen:  
23 % tycker att nackdelen är att orden inte sätter sig i handen eller i muskelminnet. 
12 % uppger att det inte finns några nackdelar. 
11 % menar att om läraren skriver in orden fel så tränar man in glosorna med fel stavning. 
8 % att man måste ha en internetuppkoppling. 
5 % att det är lätt att fuska. 
4 % att handstilen blir ful när man inte tränar den. 
 
5. Diskussion och slutsats 
Syftet med det här arbetet är att skapa kunskap om vilka attityder, erfarenheter och 
kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna 
språk. Här nedan presenteras diskussion och slutsats. 
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Strategier vid ordinlärning med digitala glosinlärningsprogram 
Målet med IT i skolan är att det ska sporra till utveckling både vad gäller verksamhet och 
organisation (Larsson & Löwstedt 2017:113). Digital kompetens är dessutom en av EU:s 
nyckelkompetenser (se kap. 6. Elektroniska källor: ”Nyckelkompetenser”) som anses vara 
en förutsättning för den väntande arbetsmarknaden men också för ett livslångt lärande, 
aktivt medborgarskap och personlig utveckling. I min undersökning får både eleverna som 
läser moderna språk och lärarna som undervisar i moderna språk anses som väl insatta i den 
nya tekniken. Alla lärare och elever har ett mobilt redskap, en dator i de flesta fall, i 
undervisningen i moderna språk vilket är helt i linje med Skoverkets vision att år 2022 
kunna ge alla elever i Sverige en likvärdig och ”adekvat” (Skolverket 2016:2) utbildning 
inom digital kompetens. 15 % av eleverna uppger dessutom att de använder både sin dator 
och sin mobiltelefon i undervisningen i moderna språk. Vad gäller digital glosinlärning är 
alla elever medvetna om att man kan lära sig ord digitalt och majoriteten av eleverna anger 
att de regelbundet använder digital glosinlärning i moderna språk (se sid. 20). Studien visar 
också att 48 % av eleverna helst använder ett digitalt glosinlärningsprogram när de tränar in 
ord medan lika många hävdar att de helst vill träna både med och utan ett digitalt 
glosinlärningsprogram (se sid. 23-24). En försiktig slutsats man kan dra av det är att en stor 
del av eleverna är medvetna om att det finns olika strategier för att lära in ord, något som 
Skolverket menar är viktigt (Skolverket 2011[reviderad 2018]:66). Men det är även viktigt 
att man får prova sig fram för att hitta något sätt som passar en själv (Börjesson 2012:10) 
och som vi sett tidigare i arbetet är det väldigt många av eleverna som är medvetna om att 
roligast arbetssätt nödvändigtvis inte är bäst sätt att lära in. För att ordinlärningen ska bli 
effektiv hävdar forskare att inlärarna behöver använda sig av de kognitiva strategierna, 
något även lärare D påpekade, men som det inte ges så stort utrymme för i de digitala 
glosinlärningsprogrammen. Med hjälp av de kognitiva strategierna associeras eller 
grupperas orden i minnet och vi gissar eller drar slutsatser genom sammanhanget 
(Börjesson 2012:4). Nation (2012:79) hävdar att ordkort är ett bra sätt att använda vid 
ordinlärning eftersom eleverna med dessa kort ges möjlighet att själv fundera ut glosornas 
betydelse, till exempel genom att använda sina förkunskaper eller gissa. Det momentet 
finns med som en del i programmet Quizlet. Emellertid verkar alla lärare använda sig av 
någon form av textmaterial för att medvetandegöra orden. Just momentet medvetandegöra 
eller aktualisera orden är ett mycket viktigt inslag i språkundervisningen där fokus bör ligga 
på innehållet (Nation 2012:63). Lärare D menar att risken med de digitala programmen är 
att glosinlärningen kan bli alltför isolerad när läxläsning ska ske, om eleverna inte tar med 
sig sin textbok hem och tränar på orden i sitt sammanhang. Orden glöms snabbare om de 
inte finns i någon kontext som förankrar dem och håller kvar dem i minnet (Börjesson 
2012: 9, Bergström 2001:51). Frågan är varför så få elever (1 %) i min undersökning är 
medvetna om just vikten av att lära in ord i kontext? Beror det på bristande övning? Eller 
beror det på att eleverna bara får påläsningsbara läxförhör och inte är medvetna om hur 
många ord som försvinner från korttidsminnet, om orden inte kodas in med en kontext? 
Samtidigt uppger ändå 8 % att de tycker att det är roligast inlärningssätt vilket trots allt 
tyder på att en del av eleverna vet att detta inlärningssätt också finns. En reflektion är att 
eleverna borde få mer träning i detta arbetssätt för att gynna deras språkutveckling som i sin 
tur kan leda till högre måluppfyllelse.  
 
Motivation och effektivitet  
Skolverket skriver att ”alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik” (Skolverket 2011 [reviderad 2018]: 8). Lärarna i min undersökning är till 
största delen positiva till användandet av digitala glosinlärningsprogram och hela 85 % av 
eleverna som läser franska uppger att de regelbundet använder digital ordinlärning under 
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lektionstid (se sid. 21). Fördelar som uppdagades var att digital glosinlärning tilltalar en 
större grupp elever, till exempel de som tidigare varit omotiverade till att lära sig ord. 
Skolverket skriver att ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 
uppgifter” (Skolverket 2011 [reviderad 2018]:8). En lärare nämner att det är lättare för 
eleverna att plugga ord med de digitala programmen eftersom de fångar deras intresse, till 
exempel när de spelar spel med orden. Nation (2012:63) nämner att för att ordinlärningen 
ska lyckas behöver eleverna vara motiverade och motivation är kanske något som dessa 
program kan ge eleverna eftersom de bryter traditionell ordinlärning med listmodellen. Som 
fritextsvaren i min studie visade tycker 11 % av eleverna att det är roligt att träna in orden 
med de digitala glosinlärningsprogrammen (se sid. 27). Men den största fördelen som 
nämndes av eleverna, är att programmen gör ordinlärningen effektiv, 26 % upplever att det 
går snabbt att lära in orden digitalt (se sid. 27). Detta tycker även lärare C och D som menar 
att eleverna hinner träna på orden många gånger och få feedback flera gånger på kort tid, 
vilket gör inlärningen verkningsfull. Även eleverna i studien gjord av Azabdaftari & 
Mozaheb (2012) uppger snabb feedback som en stor fördel med de digitala programmen. 
Enligt Nation (2012:76) bör man träna på orden flera gånger, över tid för att de ska sätta sig 
i minnet, något som dessa ordinlärningsprogram alltså gynnar, då de går att plocka fram var 
som helst och när som helst (Zhang, red. 2015:xiii). 10 % av eleverna i min studie nämner 
att det är en fördel att glosorna alltid är tillgängliga (se sid.27). Även eleverna i studien av 
Azabdaftari & Mozaheb (2012:53–54) angav detta som en stor fördel. 22 % av eleverna i 
min studie upplever att en av fördelarna är att programmen är enkla att använda, något som 
såklart också påverkar motivationen (se sid. 27). 14 % av eleverna tycker att det är en 
fördel att glosorna finns på samma ställe, i molnet (se sid. 27). Flera av lärarna nämner just 
detta, att de i molnet länkar orden till eleverna för att underlätta deras glosinlärning. Detta 
kan eventuellt också göra inlärningen mer produktiv och mer motiverande eftersom 
eleverna slipper lägga ner tid på att leta, varken i sin textbok eller bland program på nätet.  
 
Variation och samarbete 
Skolverket skriver att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” (2011 [reviderad 2018]:6). Den alltmer digitaliserade undervisningen menar 
Larsson & Löwstedt (2017:112), utvecklades samtidigt med den mer individrelaterade 
undervisningen och 12 % av eleverna i min studie tycker att en av fördelarna är att de 
digitala glosprogrammen erbjuder variation, att det finns många sätt att lära sig orden på (se 
sid. 27). Detta knyter an till Reids 1987 lärandepreferenser (se Tornberg 2015:25) eftersom 
det i de digitala glosinlärningsprogrammen både finns möjlighet att läsa orden (visuellt 
lärande), höra orden (auditivt lärande) och göra aktiviteter med orden som till exempel att 
skriva dem eller spela spel med dem (kinestetiskt lärande). Eleverna kan dessutom lätt 
skifta mellan de olika sätten genom en enkel knapptryckning. Den fjärde 
lärandepreferensen, taktilt lärande, saknas dock. Vilket var något som lärare C påpekade 
ovan.  
 På lektionstid är det flera av lärarna som använder Quizlet live, och det menar lärare 
C är ett sätt för eleverna att träna på samarbete. Skolverket skriver att eleverna ska få 
möjlighet att ”utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra” (Skolverket 2011 [reviderad 2018]:7). Lärare B säger att samarbete med 
ordinlärning genom Quizlet live är oerhört positivt, eftersom eleverna där får möjlighet att 
hjälpa varandra. Lärandet sker då mellan individerna i klassrummet och tillsammans med 
tekniska redskap där språket har stor betydelse, alltså i enlighet med grundtanken i det 
sociokulturella synsättet på lärande (Säljö 2014b:20). 
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Betygets roll samt pojkars och flickors olika användning  
Några intressanta saker som uppdagades i studien var att de elever med ett högre betyg var 
mer benägna att använda digitala glosinlärningsprogram i undervisningen (se sid 21) och att 
fler flickor än pojkar uppgav att de ofta använder dessa program under språklektionerna. 
Däremot var det fler pojkar än flickor som uppgav att de ofta använder dessa program när 
de tränar på orden hemma och IT-vana elever verkar vara mer benägna att ofta använda sig 
av digitala glosinlärningsprogram vid läxläsning (se sid 23). Lärare D menar att de digitala 
glosprogrammen gynnar de elever som har ett eget driv att lära sig, de försöker igen och 
igen när det blir fel. Och lärare A och D anser att de också gynnar elever som vill ha 
variation och vill träna genom att både kunna spela, lyssna, skriva och förhöra sig själv. 
Lärare A och D anser att de elever som missgynnas är de elever som har svårare att hålla 
sig till uppgiften när de arbetar vid datorn utan glider in på andra sidor på internet. Nation 
(2012:227) menar att elever som själva tar ansvar för sin ordinlärning är de som lyckas 
bäst. 
 Något förvånande såg vi att 71 % av pojkarna men bara 29 % av flickorna uppgav att 
de helst använder sig av något digitalt ordinlärningsprogram (i undervisningen och hemma) 
om de får välja sätt (se sid. 24). Lärare E bekräftar den bilden och upplever att flickorna 
hellre vill skriva orden för hand på ett papper medan pojkarna hellre väljer att träna digitalt. 
Lärare D menar att lära sig glosor digitalt i och för sig inte är något självändamål, det finns 
ju så många andra sätt men som studien också visar är 100 % av de som upplever sig ha 
sämre IT-vana flickor, något som den berörda skolan borde uppmärksamma. I ett 
sociokulturellt perspektiv ingår appropriering av kulturella redskap (Säljö 2014b:229) och 
kanske är det så att dessa elever behöver mer uppmuntran och stöd när det gäller att lära sig 
att använda nya artefakter och utveckla sin digitala kompetens?  
  
Nackdelar med digital glosinlärning 
Trots att alla lärare är positiva till användandet av digitala glosinlärningsprogram anser de 
också att det finns nackdelar. Majoriteten av lärarna menar att stavningen kan försummas 
om eleverna endast spelar spel med orden och 4 % av eleverna uppger att deras handstil kan 
bli ful om de endast använder digital glosinlärning. Lärare C menar att ordinlärningen kan 
bli för mekanisk om eleverna enbart tränar digitalt. Hen menar att eleverna måste få 
möjlighet att göra aktiviteter med kroppen förknippade med orden s.k. taktilt lärande 
(Tornberg 2015:25), för att träna in orden, annars får de svårt att plocka fram dem ur 
minnet när de ska användas i tal eller skrift. Lärare D säger att om eleverna skriver orden 
med penna på papper minns de i handen hur de ska skriva och det blir till exempel lättare 
att vända accenter åt rätt håll, något som inte kan uppnås på samma sätt med tangenterna. 
Lärare A ser det ur ett hälsoperspektiv och menar att det inte alltid är så bra för hälsan att 
plugga digitalt eftersom ungdomarna tillbringar så mycket tid framför skärmen ändå. Säljö 
(2014a:247) menar att den nya informations- och kommunikationstekniken, ses av vissa 
som framgångsrika pedagogiska redskap medan andra menar att den hotar det genuina 
mänskliga lärandet som bygger på fingertoppskänsla och tyst kunskap. Det är en svår 
balansgång för lärarna att dels undervisa enligt Skolverkets rekommendationer och 
samtidigt ta hänsyn till alla elevers lärandestilar och behov. Lärare D menar att hen ibland 
känner sig tvingad, uppifrån, att använda digitala hjälpmedel och att man kan upplevas som 
en bakåtsträvare om man inte gör det. Dock kan digital teknik användas på många olika sätt 
och en reflektion är att lärarna behöver mer utbildning på det här området för att kunna 
tillgodose alla elevers behov. Något den aktuella skolan borde se över.  
 En annan nackdel som nämndes av studenterna i studien av Azabdaftari & Mozaheb 
(2012) är att man behöver ha internetuppkoppling för att träna på orden digitalt och den 
avgiften kan ibland vara dyr. 8 % av eleverna i min studie nämner också 
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internetuppkopplingen som en nackdel. Orsaken till varför framgår inte så man kan fråga 
sig om det beror på att avgiften anses för dyr eller om det är för att den trådlösa 
uppkopplingen inte alltid fungerar? De allra flesta skolor i Sverige idag erbjuder någon 
form av mobilt redskap till eleverna (surfplatta, Chromebook, MacBook, Hp etc). En 
reflektion är dock att barn som växer upp i sociokulturellt utsatta miljöer mycket väl kan 
vara medvetna om att internetavgiften kan vara en kostsam utgift för familjen. Samtidigt 
som den här tjänsten behövs för att barnen ska kunna göra sina läxor. I min studie framgår 
det inte om några av eleverna tillhör en utsatt grupp. Men ett av skolans mål är att det år 
2022 ska finnas ”tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på 
förskoleenheter och skolenheter” (Skolverket 2016:4) och här behöver den lokala skolan ta 
sitt ansvar och se till så att den trådlösa uppkopplingen är stabil och tillräckligt snabb. Om 
internetuppkopplingen är sämre (eller saknas) där hemma ska det i alla fall på skolan finns 
en bra sådan så att alla elever kan arbeta där och på läxhjälpen, effektivt och utan avbrott. 
Min egen erfarenhet är emellertid att barn som inte har tillgång till trådlös uppkoppling 
nödvändigtvis inte behöver tillhöra sociokulturellt utsatta grupper, dessa barn finns i alla 
samhällsklasser.  
 Ytterligare en nackdel som 11 % av eleverna i min undersökning uppgav i sina frisvar 
(se sid. 27), men som ingen av lärarna nämnde, är att om glosorna i det digitala programmet 
skrivs in fel av läraren så tränas glosorna in av eleverna med fel stavning. En reflektion är 
att detta ställer krav på hög kompetens och noggrannhet hos läraren som inte får knappa in 
fel data i programmen eftersom hela idén med den här arbetsmetoden då faller. Lärare E 
gör inga egna gloslistor utan överlåter åt eleverna att själv skriva in orden, i ett digitalt 
program eller i ett gloshäfte. Här finns ju en risk att eleverna själv skriver in orden med fel 
stavning, både analogt och digitalt. Lärare A och C använder enbart egenproducerat digitalt 
material medan lärare B och D både gör eget och använder material som andra har 
producerat. Här gäller det då för lärarna att noga undersöka sitt eget material, innan det 
publiceras, men också kritiskt granska andras, så att felstavningar i möjligaste mån kan 
undvikas.   
  
Elever kan både gynnas och missgynnas 
Som vi såg ovan uppgav lärare A och D att de digitala glosprogrammen gynnar de elever 
som vill ha variaton. Lärare D uppgav också att de gynnar de som har ett eget driv att lära 
sig. Lärare A och D anser att de elever som missgynnas är de som har svårare att hålla sig 
till uppgiften när de arbetar digital utan glider in på andra sidor på internet. Lärarna i min 
studie uppgav också att de digitala glosinlärningsprogrammen både kan gynna och 
missgynna elever med till exempel dyslexi. Aspekter som nämndes var att det kan vara 
nedslående för ambitiösa elever med stora läs- och skrivsvårigheter som ger sig på 
stavningsdelen i programmen eftersom datorn rättar mycket strängt. Däremot går det att 
individanpassa för dessa elever så att de tränar med bildstöd och talsyntes. Nation (2012: 
60) hävdar att man måste klargöra både för sig själv och för eleverna vad syftet med 
ordinlärningen är. Är målet att kunna stava orden, kunna uttala dem, känna igen dem eller 
något annat? Detta är något som såklart måste individanpassas för de elever som behöver 
det. Lärare D nämnde även att det med programmen är smidigt att individanpassa mängden 
ord för elever som stressas av ett för stort antal. Nation (2012:227) hävdar att om eleverna 
själva är med och bestämmer vilka ord som ska läras in, beroende på vilka mål som har 
satts upp för tillfället, då har de större chans att lyckas. Detta kunde jag inte se några spår 
av i min egen undersökning på den aktuella skolan. Men det är något att ta på allvar och 
kanske utveckla för att få ännu fler elever att bli motiverade och effektiva i sin ordinlärning.  
 Till sist tar Tornberg (2015:123) upp en annan aspekt och det är hur vi tolkar orden 
och vilka personliga laddningar vi lägger in i orden vi lär oss, något som hon anser borde 
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synliggöras och diskuteras med eleverna i undervisningen av moderna språk, eftersom det 
är ”meningen/innebörden man minns i ett första steg, inte själva orden” (Tornberg 
2015:126). Frågar man eleverna vad man kan när man kan ett ord, så svarar de oftast att 
man kan översätta det, stava det, uttala det, böja det, förstå det och själv använda det 
(Tornberg 2015:123). Här finns även en mångkulturell aspekt. Flerspråkiga elever har 
förmodligen andra erfarenheter av specifika ord än vad enspråkiga elever har, något som 
skulle vara värdefullt att uppmärksamma i ett språkklassrum. Detta kunde jag inte heller se 
några spår av i min undersökning.  
 
Sammanfattning 
För att summera visar min studie att de digitala glosinlärningsprogrammen är 
användarvänliga verktyg som passar många olika elever, svårighetsgrader, lärandestilar och 
inlärningssätt. De kan användas när som helst och var som helst, både i formella och 
informella lärmiljöer. Inlärningen är tidseffektiv, eleverna hinner träna fler gånger under 
samma tidsperiod jämfört med analog glosträning och feedback från programmen fås 
omedelbart. Läxan som ligger lagrad i molnet kan inte heller tappas bort. Digital 
glosinlärning kan även höja motivationen hos eleverna. Nackdelar som synliggjordes i 
studien var att orden inte lärs in i en kontext vilket kan göra att orden glöms snabbare. 
Glosinlärningsprogrammen rättar dessutom strängt vid stavning vilket kan vara 
problematiskt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Koncentrationen på glosinlärningen 
kan även sjunka för de som inte har självdisciplin att hålla sig borta från andra sajter. 
Studien visade att elever med högre betyg var något mer benägna att använda digital 
glosinlärning. Ett fåtal elever i studien ansåg sig ha sämre IT-vana, och samtliga dessa var 
flickor.  I undersökningen visade det sig också att flickorna var mindre benägna än pojkarna 
att ofta träna på glosorna digitalt när de gör läxorna medan ungefär lika många pojkar 
använder programmen både hemma och på skolan. 100 % av de som använde digitala 
glosinlärningprogram hemma ansåg sig ha god IT-vana. Undersökningen visade också att 
de digitala programmen ställer höga krav på lärarnas språkliga kompetens och noggrannhet 
så att orden skrivs in rätt i programmen. Skolan behöver också se till att en god trådlös 
uppkoppling finns så att eleverna kan använda de digitala programmen utan avbrott. Digital 
glosinlärning är dock inget självändamål och det är bra att förhålla sig kritisk till dessa 
metoder och redskap samt reflektera över de didaktiska frågorna: Vad, hur, varför och för 
vem? Dessutom behöver läraren, innan hen ger ut glosor, klargöra: Vad är målet med 
ordinlärningen (stavning, uttal, igenkännande, förståelse, något annat)? Vad behövs för att 
eleven ska lära sig det? Hur kan man se att inlärning har skett? Hur har övningen 
konstruerats för att inlärning ska ske? (Nation 2012: 60). 
 
5.1. Förslag till vidare forskning 
Min studie är endast gjord på en förhållandevis liten grupp elever och lärare, på en enda 
skola, vilket inte på något sätt är representativt för hela landet. Därför är ett förslag till 
vidare forskning att genomföra studien på fler elever och lärare på olika skolor i Sverige. 
Det skulle möjliggöra jämförelser av skillnader och likheter mellan olika skolor. Vidare 
skulle frågorna kunna användas till att undersöka hur det förhåller sig med digital 
glosinlärning i ämnet engelska för att jämföra skillnader och likheter mellan det ämnet och 
moderna språk. Vidare skulle andra frågor kunna ingå i enkät- och intervjustudien, som 
ändå hör ihop med frågor om digital glosinlärning. Till exempel vilket digitalt redskap som 
eleverna använder i hemmet när de lär in glosor, var de helst lär in glosor, vid vilken 
tidpunkt etc. Sist men inte minst hade det såklart varit intressant att göra en liknande studie 
över nationsgränsen för att jämföra skillnader och likheter gällande elevers och lärares 
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attityder, erfarenheter och kunskaper om digitala glosinlärnningsprogram i något annat 
land. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev lärarintervju 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor lärare 
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Bilaga 5 – Transkription av lärarintervjuerna 

 

Frågeundersökning 

Vilka attityder, kunskaper och erfarenheter har lärare vad gäller digitala 
glosinlärningsprogram i moderna språk? 

 
1. I vilket språkämne undervisar du? 

 
Lärare A: Spanska och engelska. 
 
Lärare B: Tyska och svenska. 
 
Lärare C: Spanska och engelska. 
 
Lärare D: Franska, engelska och svenska 
 
Lärare E: Spanska. 

 
2. Hur länge har du arbetat som språklärare? 

 
Lärare A: Jag har arbetet som lärare i totalt 24 år men som spanskalärare i 14 år. 
 
Lärare B: Som lärare i 23 år men som tyskalärare i 3 år. 
 
Lärare C: Jag har jobbat som lärare i 15 år men som lärare i spanska i 13 år. 
 
Lärare D: 17 år. 
 
Lärare E: Jag har arbetat i 16 år. 
 

3. Hur ser elevernas IT-tillgång ut i ditt språkämne?  
 
Lärare A: Alla elever har en dator. De flesta har med sig datorn till mina lektioner. Det är viktigt att de har 
datorn med sig eftersom jag har lagt planeringen där. Där kan eleverna själva gå in och kryssa för vad de har 
jobbat med eller se vad de ska arbeta med. I Classroom lägger jag information om det vi ska arbeta med, som 
en presentation till varje årskurs, där eleverna ser vad varje lektion kommer att innehålla och vad de förväntas 
lära sig. Där finns alla länkar de behöver, till exempel till övningsboken och textboken. Där finns också glosor 
till det område vi håller på med. De är ganska självgående när de arbetar med datorn, det är deras stora 
redskap. 
 
Lärare B: Var och en har en egen dator, en s.k. en-till-en. 
 
Lärare C: En-till-en datorer. 
 
Lärare D: Alla elever har en egen dator. 
 
Lärare E: Alla elever har en egen dator. 

 
4. Använder du något digitalt glosinlärningsprogram i din undervisning? Vilket/vilka i så fall? Hur fick 

du reda på dessa digitala glosinlärningsprograms existens? 

Lärare A: Ja, det gör jag. Jag brukar skapa eget arbete när det gäller glosträning och använder flera program: 
Quizlet, Glosor.eu, bokens hemsida Vale, som har glosträning. Jag använder också Kahoot! Och Quizzie för 
glosinlärning. Quizlet är min favorit! Men alla sidor fungerar jättebra! Jag brukar oftast skriva hela meningar 
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så att eleverna får träna på orden i ett sammanhang. Det blir mer meningsfullt tycker jag. I glosprogrammen 
kan även eleverna själva gå in och skapa egna övningar om de vill. Det är kollegor som har tipsat mig om 
glosinlärningsprogrammen.  Jag har också varit på föreläsningar och fått tips, Quizzie är ett sådant program 
som jag fick reda på genom en föreläsning. Men jag sitter rätt mycket själv och tittar runt på olika hemsidor 
för att hitta bra program som passar mina elever. 
 
Lärare B: Jag använder Glosor.eu där jag själv skapar gloslistor utifrån varje arbetsområde som vi arbetar 
med. Mina elever får däri glosläxa varje vecka. Det har vi stående. Jag använder också Quzlet live på 
lektionstid, lite då och då. Där använder jag övningar som andra lärare har lagt ut. Där skapar jag inte egna än. 
Det programmet använder jag på lektionstid. Det är många lärare som har lagt ut bra gloslistor, även med 
bilder, till de olika områdena som vi jobbar med. Eleverna uppskattar Quizlet live. Men jag använder också 
Duolingo. Det är ett språkinlärningsprogram som börjar med att man lär sig glosor och sedan byggs det på 
med meningar. Det använder jag som ett komplement, som breddar varje elevs språkinlärning och ingenting 
som jag kontrollerar eller kräver. Jag skulle kalla det för en frivillig fördjupning. För de som är snabba, de kan 
alltid köra lite Duolingo. Glosor.eu och Quizlet Live är mina kollegor som har tipsat mig om, på olika skolor 
som jag har varit på. De har också visat mig hur de fungerar, sedan har jag själv provat mig fram. Duolingo 
har jag stött på privat. Duolingo är gratis men det är ju reklaminslag. 
 
Lärare C: Jag använder både Glosor.eu och Quizlet. Jag går över till Quizlet mer och mer för jag tycker att det 
är bättre men jag har så mycket övningar som jag gjort i Glosor.eu så jag använder det fortfarande. Jag tycker 
Quizlet är bättre för där kan man lyssna på orden, man kan alltså få orden upplästa och jag som lärare kan 
lägga in bilder. För elever med läs-och skrivsvårigheter är det bättre för då kan de både få ljud- och bildstöd 
och det tycker jag är jättebra. Jag har inte betalversionen i något program. Jag fick reda på programmen via 
kollegor. 
 
Lärare D: Jag gör både egna gloslistor och använder färdigt material. Quizlet fick jag reda på av en kollega 
som hade arbetat med det. Glosor.eu minns jag inte riktigt om jag råkade stöta på det själv för länge sedan 
eller om det var någon elev som visade mig. 

 
Lärare E: Mest använder jag gloslistorna som finns i vårt egna fysiska läromedel. Men jag använder också 
ljudfilerna som finns på lärobokens digitala hemsida. OM jag använder Quizlet eller Kahoot! så tar jag det 
materialet som redan finns, som någon annan har delat. Jag gör aldrig eget material. Det är kollegor som har 
visat mig. 

 
5. Vilka är dina erfarenheter av att använda digitala program för glosinlärning? Är dina erfarenheter 

huvudsakligen positiva eller negativa? Kan du förklara varför? 

Lärare A: Jag tycker att det både finns för- och nackdelar. Men mest fördelar. Det som är bra med 
glosinlärningsprogrammen är att variationen är stor, eleverna kan ju bl.a. spela spel med glosorna.  
 
Nackdelen är att när eleverna ska öva på lektionstid så händer det att de sitter och gör annat. Det blir mycket 
spelande och you-tubetittande. Nackdelen är också att alla inte tränar på att stava orden och då blir det ett 
problem när de ska använda glosorna i skrift. De känner i och för sig igen orden men kan inte stava dem.  
Sedan finns det också en kategori elever som inte tycker att det är så roligt att jobba med datorn. De vill hellre 
skriva glosorna på papper. 
 Mitt favoritprogram är Quizlet! Jag har betalversionen där och betalar själv för att få fler funktioner. 
Jag kan till exempel spela in mig själv så att eleverna hör min personliga röst när de lyssnar på hur orden eller 
meningarna ska uttalas. Det är faktiskt något som eleverna själva har frågat efter. Jag kan också lägga in 
bilder till orden och skriva lite längre texter. Eleverna gillar när jag spelar in min egen röst för då låter det som 
det brukar låta i klassrummet. Det blir lite mer personligt. Den automatiska rösten i programmet låter inte 
alltid så bra, den är väldigt mekanisk.  
 En annan favorit är Quizlet live. Eleverna tycker också om det. Vi börjar alltid fredagslektionen med 
att spela Quizlet live. Eftersom jag har betalversionen så kan jag göra helt egna grupper när vi spelar det. Jag 
sätter eleverna där jag tycker det är bäst men byter ofta så att det blir nya grupper hela tiden och så att alla lär 
känna varandra i klassen.  
 
Lärare B: Mina erfarenheter är huvudsakligen positiva.  
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Fördelen som jag upplever är att det är lätt för eleverna att ha fokus på det de jobbar med. De tycker att det är 
roligt med Glosor.eu. Många elever väljer till exempel att spela bilspelet med orden. Det händer något då som 
fångar deras intresse och uppmärksamhet.  Jag upplever också att eleverna lär sig glosorna och minns dem, de 
som övar alltså. De som inte övar lär sig ju inte.  Inte ens med Glosor.eu. 
 Mina elever får glosorna i läxa. Vi övar oftast inte på dem på lektionstid. Jag har frågat eleverna hur de 
vill göra, om de tycker att det är bra att ha glosorna i läxa eller om vi ska lägga tid på det i skolan och då har 
de flesta eleverna svarat att det tycker att det är bra att de har dem i läxa. Jag brukar ha ca 12-15 glosor i 
veckan. Men ibland blir det mindre ibland mer. När jag till exempel har haft många glosor, över 20, har jag 
förhört dem med flervalsalternativ. Istället för att de ska kunna skriva dem. 
Lärare C: Mina erfarenheter är positiva. 
 
Jag tycker att fördelen är att eleverna får direktrespons och kan jobba helt själva och de behöver inte ta hjälp 
av någon förälder som förhör dem. Det är också positivt att de kan köra om och om igen, flera varv och att de 
snabbt kan köra igen om det blir fel. Fördelen är också att de inte kan tappa bort läxan. Jag lägger in läxan i 
Quizlet eller Glosor.eu. Quizlet lägger jag till dem via en länk i Classroom och i Glosor.eu vet de var de ska 
gå in och hämta glosorna i en speciell grupp. Jag servar eleverna med det och jag tycker att det är värt det för 
det är färre som slarvar med läxan nu, upplever jag. 
 Nackdelen är att det kan bli lite mekaniskt, då får jag tänka på det i undervisningen och därför försöker 
jag att göra mycket muntliga övningar för att kompensera med det. Jag tror att eleverna behöver jobba lite mer 
med kroppen för att träna in orden, till exempel genom att säga dem, skriva dem. För att bara skriva på 
tangentbordet upplever jag att glosorna inte sätter sig lika bra. Där kommer Quizlet live in och det är bra, för 
där får eleverna samarbeta om orden och säga dem högt. 
 
Lärare D: Positiva skulle jag huvudsakligen säga att de är därför att de tilltalar fler elever. Elever som tidigare 
har varit omotiverade till att träna på ord tycker att det är roligare att träna digitalt. 
 Det som är negativt är att många av de elever som jag nyss nämnde är mer benägna att använda 
spelvarianterna på exempelvis Quizlet eller Glosor.eu för att lära in glosor där man parar ihop ord eller kör 
något spel med en meteroit som ska krascha om du inte kan ordet. Dessa elever tränar inte på att skriva orden 
i samma utsträckning så stavningen kan bli lidande. Men överlag är det positivt tycker jag.  
 Jag har elever som säger att de själva inte tycker att de lär sig lika bra av att bara köra på datorn och 
som föredrar att sitta och skriva glosorna för hand och hålla för med handen och förhöra sig själva. Då har de 
friheten att göra det för det är inget självändamål att sitta vid datorn och öva glosor, det ska ju bara vara en 
möjlighet. Så det negativa är väl att det inte gynnar alla men å andra sidan så finns det ju möjlighet att träna 
på andra sätt. 
Orden som eleverna tränar på är ju alltid kopplade till en text så när eleverna tränar isolerat på orden blir det 
ibland före vi läser texten för att få en förförståelse men oftast så tränar vi ju alltid efteråt också.  
 Det som kan vara negativt är ju de elever som inte tar med sig boken hem när de ska träna på glosorna 
för då ser de inte glosorna i något sammanhang. Då blir det enbart isolerad träning och det kan ju vara 
negativt för inlärningen om man gör så. Men överlag tycker jag att det är positivt. 

 
Lärare E: Mina erfarenheter är både och.  En del elever tycker att det är roligare och att det ger dem mer att 
öva online. Det positiva är att elever som har dyslexi inte bara behöver öva in glosorna genom att stava dem. 
Man kan ju lyssna på dem också. Men de elever som vill skriva glosorna gör det oftast på papper med penna 
och i mina grupper är det flickor som vill skriva glosorna för hand medan pojkarna oftast väljer de digitala 
glosinlärningsprogrammen. Varannan vecka ger jag glosor och/eller fraser i läxa. Då får eleverna välja hur de 
vill lära in orden. Vill de använda till exempel Quizlet eller något annat glosinlärningsprogram får de själva 
skriva in orden där. Det gör inte jag. Jag har inte tid till det. Jag skriver orden på tavlan så får eleverna själva 
ta ansvar att skriva upp orden och sedan lära sig dem. Jag ser egentligen inget negativt med digital 
glosinlärgning. Det fungerar säker för de som gillar det.  
 

6. Känner du till fler digitala glosinlärningsprogram än de du använder? Vilket eller vilka i så fall? Vad 
är anledningen till att du inte använder dessa i din undervisning? 

Lärare A: Det finns säkert flera. Jag har hört talas om Babbel men det har jag aldrig använt. Jag använder det 
inte eftersom man måsta vara prenumerant vilket innebär att man hela tiden måste betala för att komma vidare 
till nästa nivå. Det blir då svårt att använda till varje elev i skolan. Men det fungerar säkert bra för vuxna som 
vill lära sig ett nytt språk. Sedan har jag hört talas om Mango. Det verkar i och för sig bra men det 
programmet har jag inte använt. Kanske hade jag hittat bättre glosinlärningsprogram om jag hade sökt på 
spanska sidor? Jag vet inte. 
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Lärare B: Nej, jag kommer inte på något nu. I vårt digitala läromedel kan eleverna också träna på glosor. Till 
exempel i det arbetsområde vi håller på med för tillfället. I texten är vissa av orden klickbara och då kommer 
direktöversättningen med en gång och på så sätt kan eleverna skapa sina egna gloslistor. Sedan finns det 
övningar kopplade till texten i det digitala läromedlet som jag tycker är bra. 
 En nackdel är att elever som tycker om att spela datorspel har väldigt lätt för att byta sida för att gå in 
och göra annat på lektionstid. Det har inget med glosinlärningsprogrammen att göra utan är ett annat, större 
problem, eleverna kan göra vad som helst när som helst. Det är inte lätt för lärarna att hela tiden gå runt och 
kontrollera det. Eleverna byter flikar och sidor jättesnabbt. Det är mer ett datorproblem, inget som har med 
glosinlärningsprogrammen att göra. 
Lärare C: Nja, det finns något som heter Glosboken men det har jag inte använt. Jag tycker att de jag använder 
nu är bra så det finns egentligen ingen anledning att använda andra. 
 
Lärare D: Inga andra rena glosinlärningsprogram men det finns ju många sidor på nätet där man kan träna på 
olika ordområden och sitta och skriva och på ett sätt är ju de glosinlärningsprogram men där kan jag ju inte 
vara med och styra på samma sätt. På Quizlet och Glosor.eu kan ju jag bestämma precis vilka ordlistor som 
eleverna ska träna på. Det finns ju till exempel en sida som heter Notre planète där eleverna kan träna på 
språket men jag vet inte om det är isolerat glosor. Det kan vara fraser och ordområden. Och jag vet att det 
finns andra sådana sidor, jag har använt dem, men jag kan inte komma på vad de heter just nu. Jag använder 
det ibland när jag vill att eleverna ska träna på något gammalt som vi har gått igenom eller om jag vill att de 
ska fördjupa sin ordkunskap inom något område.  
 Jag använder dessa hemsidor som ett komplement men för att det ska bli en bättre struktur och mer 
överskådligt för eleverna föredrar jag de som är kopplade till det vi håller på med. Många tycker ju trots allt 
att det är svårt att lära sig ett nytt språk och då känner jag att jag vill begränsa lite. Dessutom är många 
nybörjare på att använda datorn och då vill jag inte heller att eleverna ska vara på för många ställen och leta. 
Då länkar jag hellre till enbart vissa sidor. Dessutom kan många av de här fördjupningssidorna innehålla 
mycket reklam som gör det svårt att hitta det väsentliga. Det kan vara svårt för eleverna att klicka på rätt 
ställen eftersom det är ett nytt språk. Dessa sidor kräver att man har mer koll själv. Därför sopar jag och curlar 
rätt mycket. 
 
Lärare E: Ja, jag känner till Glosor.eu och Glosor.nu men det finns säkert fler. Och eleverna känner säkert till 
fler. Det är tidsbrist som gör att jag inte har utforskat dem. Jag har inte tid med det. Jag har inte heller tid att 
skriva in glosorna i glosinlärningsprogrammen. Det får eleverna själva göra om de vill använda de 
programmen. 

 
7. Hur ser du på användandet av digitala glosinlärningsprogram i din undervisning? Vilka fördelar 

respektive nackdelar ser du jämfört med ”analog” glosinlärning? 
 

Lärare A: En fördel är att glosinlärningsprogrammen är så lättillgängliga. Och eleverna kan inte tappa bort 
läxan eftersom den alltid finns sparad i programmet. De loggar bara in med sin kod. Ytterligare en fördel är 
att man kan göra glosprov online via Glosor.eu.  

Nackdelen, som jag sa tidigare, är att det finns vissa elever, ett par stycken, som vill lära sig glosorna 
genom att skriva på papper. De tycker att de lär sig bäst då. Då skriver jag ut en gloslista från programmet 
eller om jag har lagt glosorna i ett dokument i Classroom så skriver jag i så fall ut det. Då kan eleverna öva på 
att skriva glosorna från svenska till spanska och från spanska till svenska. Alla tycker inte heller att det är så 
roligt att sitta vid datorn hela tiden. Och jag tror egentligen inte att det är så bra för hälsan att sitta framför 
datorn i så många timmar som eleverna gör. Men i den här åldern så gör de ju ofta det ändå. En annan nackdel 
är att de elever som får glosläxan på papper ibland tappar bort pappret. Och då måste jag ordna med nytt 
papper, så för min egen del är det bäst om eleverna övar på glosorna via datorn  
 
Lärare B: Fördelen är att eleverna får snabb feedback (Det finns generellt sett inget tålamod nu för tiden). 
Fördelen är också att jag kan göra prov online i Glosor.eu. Det gör jag varje vecka. Eftersom det inte blir så 
mycket efterarbete gör det att jag sparar tid på att rätta glosorna. När eleverna skriver orden går de rätta svaren 
igenom men om det är tveksamheter måste jag som lärare bedöma hur mycket fel det är och bestämma mig 
om jag ska ge ett helt rätt, ett halvt rätt eller inget rätt alls. Då brukar jag också kräva mer och mer, som 
progression, till exempel att det ska vara rätt bestämd artikel till orden, annars får man avdrag och att 
substantiven ska skrivas med stor bokstav annars blir det bara ett halvt rätt osv. Även om ordet är felstavat 
brukar jag tänka att om en tysk skulle förstå det här skrivna ordet så får eleverna ett halvt rätt. 
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När vi gör glosproven online är fördelen för elever med dyslexi att jag kan godkänna glosan bara jag förstår 
hur eleven har tänkt eller vad eleven menar, så det inte betyder något helt annat. Jag kan alltså individanpassa. 
Inte i realtid, dock. Då är det anonymt vem som skriver vilken glosa men efteråt när läxförhöret är avslutat 
och jag ska föra in resultatet till föräldrarna, då kan jag gå igenom listan med vad varje elev har svarat och ge 
fler rätt till vissa elever, om jag bedömer det så. Då kommer det för det mesta att stå i Schoolsoft att eleven 
hade fler rätt än vad hen fick veta direkt efter glostestet. Nackdelen med att göra prov här, är att det finns 
möjlighet att fuska. Jag säger alltid till eleverna att stänga ner alla andra flikar men jag förstår ju ibland att 
vissa inte gör det. Men, det är ju inte betygsgrundande så lurar de mig händer det ingenting. Jag brukar säga 
att ni lurar ingen annan än er själva. Det är bara ni själva som förlorar på det. Var och en måste förstå att detta 
är ett verktyg för att lära sig språket. Nackdelen med digitala glosinlärningsprogram är också att när man 
skriver för hand upplever jag att glosorna sätter sig bättre i minnet hos eleverna. 

Trots allt överväger fördelarna nackdelarna. Man kan ju faktiskt göra andra skrivövningar när man ska 
öva på att skriva. Språket handlar ju om så mycket mer än bara skriva glosor.   
 
Lärare C: Det är väldigt många fördelar med de digitala glosinlärningsprogrammen men tyvärr upplever jag 
att orden inte sätter sig lika bra i minnet om de bara använder det som inlärning. Och eleverna säger det själva 
ibland att de vill skriva orden för hand och jag själv upplever att orden sätter sig bättre i minnet om de får göra 
det. Ibland gör jag små muntliga språkövningar där de får säga orden muntligt, högt. Jag tror att eleverna lär 
sig bättre då, när de gör något kroppsligt med dem. Det är inget jag har undersökt ordentligt men när de ska 
plocka fram orden och använda dem i språket så har de dem liksom inte i kroppen om de bara sitter vid datorn 
och tränar. Det upplever jag. 

 
Lärare D: De elever som känner ett motstånd mot att skriva för hand, där är det mer lustfyllt för dem att träna 
via datorn och att man så att säga kan spela in kunskapen. Eleverna kan lockas till ordinlärning av det, men 
stavningen kan bli lidande.  
 Fördelen med att träna analogt är att man minns i handen hur man har skrivit. Och att många känner att 
det sätter sig bättre i minnet när man skriver orden. Jag kan tänka mig att det här med accenter är lättare att 
minnas om man skriver för hand. Man känner med handen hur de hamnar. Det gör man inte på samma sätt när 
man använder tangenter.  
 Om jag förutsätter ATT eleverna jobbar när de använder datorn vid ordinlärning så hinner de att få 
väldigt snabb feedback flera gånger eftersom det rättas direkt.  Då undviks ju fel mer effektivt. När eleverna 
skriver för hand har jag märkt att alla inte är så noga med att korrigera sig själva, eller kanske inte har blicken 
att se om det har skrivit likadant som i originalet eller inte. Sedan finns ju alltid risken med att arbeta med 
datorn att alla elever inte gör vad de ska. Det är ju också en större risk än om de jobbar analogt.   
 En fördel är också möjligheten till att göra digitala läxförhör som är självrättande. Det kan ju också 
vara tidsbesparande om man bara vill ha reda på ifall eleverna har befäst sina kunskaper. Det är inget 
betygsunderlag men det är ju ett sätt att se hur eleverna ligger till och om vi kan gå vidare. Det blir nästan som 
en ”exit ticket”. 
 
Lärare E: Nackdelen är att eleverna inte skriver för hand. För jag tror egentligen att skriva för hand är det 
bästa sättet att lära in glosor. Och de elever som vill skriva för hand blir ju mer eller mindre tvingade till att 
använda datorn. Men det gäller ju inte bara glosinlärningen utan det är ju så med allt i skolan. Att allt ska vara 
mer eller mindre digitaliserat nu. 
 Fördelen med glosinlärningsprogram är ju att man kan individanpassa på ett helt annat sätt än förut.  
Som till exempel för elever med dyslexi, de gör samma övningar som alla andra elever och att de då känner 
sig ”med”. 

 
8. Tycker du att digitala glosinlärningsprogram passar en viss kategori av elever bättre än andra? Vilka 

grupper av elever tycker du i så fall gynnas/missgynnas av programmen? 
 
Lärare A: De elever som har läs- och skrivsvårigheter gynnas. De gynnas för övrigt överlag genom att jobba 
digitalt vilket underlättar inlärningen. De som inte tycker att det inte är så roligt att arbeta via datorn 
missgynnas.  
Men på det stora hela tror jag att de flesta gynnas.  
 
Lärare B: Jag tycker att alla egentligen gynnas av de digitala glosinlärningsprogrammen. Man jobbar i sitt 
eget tempo, man jämför sig inte med andra, man jobbar på sitt eget sätt och det finns ju många alternativ. Man 
kan ju träna genom att stava och genom att spela spel. De som inte får ut så mycket av de digitala 
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glosinlärningsprogrammen är ju de elever som överlag har svårt med motivationen i skolan. Där kan datorn 
vara en nackdel. Men jag har inte provat att ta bort den. Vad händer då? Det kanske inte händer något alls?  
 
Lärare C: Det passar ju inte de som har läs- och skrivsvårigheter. Man måste ju skriva exakt rätt för att få rätt 
svar och det kan bli trögt för de som har lite jobbigt med det. Det spelar ju liksom inte så stor roll om man 
stavar fel på en bokstav här och där, så viktigt är det ju egentligen inte, men för de som har läs- och 
skrivsvårigheter är det egentligen inte bra. Du måste ju stava exakt och sätta alla accenter rätt. Då är Quizlet 
bättre där man i alla fall kan lyssna på orden. Av att tvingas att skriva orden i programmet så där funkar ju 
inte Glosor.eu, då är Quizlet bättre. Sedan finns det ju spel man kan göra med orden men jag vet inte om de 
lär sig så bra med dem. De lär sig ju att känna igen orden men inte stava. 
 
Lärare D: Oj, det var svårt att svara på! Det gynnar ju de elever som tycker att de lär sig bra av det. Och 
passar sämre för de som inte tycker att de lär sig av digital glosinlärning. Oftast vet eleven det bäst själv. Och 
de får ju välja. Jag funderar på de elever som lär sig bättre analogt, men ändå kör via datorn, om de eleverna 
verkligen testar att skriva för hand ordentligt? Om de inte tvingas till det? Under lektionerna gör vi ju ibland 
saker när vi skrivier för hand också, men jag har inte riktigt utvärderat det, om elever som väljer att använda 
datorn faktiskt hade lärt sig bättre genom att skriva för hand? Men detta är så svårt, för vi uppmanas ju nu att 
använda digitala hjälpmedel hela tiden och att vi ska bort från att skriva på papper och att vi till och med är 
ombedda att använda digitala läromedel, så ibland uppfattas man nog som en bakåtsträvare när man vill hävda 
att papper faktiskt är bra ibland. Jag använder mig mycket av papper och tycker att det är bra. 
 De elever som missgynnas är ju de elever som inte behärskar att hålla sig till uppgiften när de arbetar 
vid datorn. De skulle ju behöva använda papper och penna men jag vet inte om de lär sig bättre av det eller 
om det beror på att det är fler distraktionsmoment när de jobbar digitalt. 
 De elever som inte använder sig av digital glosinlärning kör glosförhör via listan längst bak i boken. 
De förhör även varandra på det viset. Men i övningsboken finns det ju övningar kopplade till texten, som vi 
gör, där eleverna kan fylla i orden i olika övningar eller i korsord. Jobbar vi inte med textboken så finns det ju 
andra sätt att lära in ord. Man kan ju hitta texter på nätet eller i andra böcker eller spela fysiska spel med 
orden. Att skriva är ju framförallt för att träna stavning, annars finns det ju väldigt många andra sätt att lära 
sig ord. Men ska man stava bör man ju skriva. 
 De elever som missgynnas är ju som jag sa innan de elever som gör annat på lektionstid än att använda 
de digitala glosinlärningsprogrammen men också elever med läs- och skrivproblematik kan ju missgynnas på 
det sättet att en dator är väldigt sträng när den rättar. Den ger ju felmarkering på minsta lilla stavningsfel och 
accent som är åt fel håll och det är ju bra om du har möjlighet att lära dig att stava rätt men om du inte har det 
så kan det vara ganska nedslående att hela tiden få fel när det kan vara sådana småsaker. Men å andra sidan 
kan man ju uppmana de eleverna att spela spel med orden istället, lyssna på dem eller säga dem. Samtidigt 
som elever med läs- och skrivsvårigheter faktiskt KAN förbättra sin stavning beroende på hur grav läs- och 
skrivproblematik de har. Men en väldigt ambitiös elev med stora läs- och skrivsvårigheter som ger sig på 
stavningsdelen i Quizlet kan ju bli väldigt nedslagen och tänka att det är omöjligt att lära sig, så det beror ju 
lite på hur man är som person och så.  
 De digitala programmen kan också vara svåra för de elever som har svårt att komma igång, eftersom 
det finns så många olika inlärningsalternativ att välja mellan. Vissa elever kan då bara sitta och titta utan att 
göra något alls. Men sådana elever har ju oftast någon anpassning, att de måste ha hjälp med att komma igång 
så det brukar ju oftast lösa sig.  
 De som gynnas är ju alla som vill ha variationen, att både kunna spela, lyssna, skriva, förhöra sig själv. 
Och alla som har ett eget driv att om man gör fel försöka igen och ta hjälp av att man får rätt svar presenterat 
snabbt. Alla elever som har finmotoriska svårigheter, som till exempel har svårt att forma bokstäver vilket tar 
mycket kraft ifrån inlärningen, då gynnas ju de av dessa digitala program. Sedan är det ju så att de elever som 
har väldigt lätt för sig, de lyckas ju oavsett vilken metod de än väljer. De lär sig oavsett vilket sätt de tränar in 
glosorna på.  
 
Lärare E: De elever som inte klarar av att ha fokus på det de håller på med och lockas av att gå in på andra 
hemsidor missgynnas av att lära sig glosor digitalt. För jag kan ju inte kontrollera alla hela tiden.  
 

9. Är det något mer du vill berätta ang. digitala glosinlärningsprogram i ditt språkämne? 
 
Lärare A: Fördelen är ju att man slipper alla papper och allt kopierande. Det underlättar ju för oss lärare. 
Nackdelen är att jag kan tycka att plugga digitalt blir väldigt mekaniskt för eleverna.  
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Lärare B: Fördelen, när vi kör glosor med Quizlet Live, är att det skapar ett samarbete i klassrummet. Det är 
visserligen tävling mot de andra grupperna i klassrummet, men inom gruppen måste man samarbeta och det är 
oerhört positivt, tycker jag. Att vi bygger på varandras förmågor och kunskaper. Att eleverna hjälper 
varandra.  
För övrigt tycker jag att tekniken går åt rätt håll. Det är ett bra och roligt hjälpmedel med digitala 
glosinlärningsprogram. 
 I Schoolsoft lägger jag varje vecka in resultaten på glosförhöret som vi gör i Glosor.eu.  Då kan 
föräldrarna se sitt barns resultat. Jag är jättenoga med att tala om för eleverna (och att de ska säga det till sina 
föräldrar) att det här inte är betygsgrundande. De får ju inget betyg alls på detta utan det är ju sedan hur 
eleverna använder det i sitt språk som bedöms. Fördelen är att det ändå ger en indikation hem till föräldrarna 
om hur det går och föräldrarna kan ju se om barnet lägger ner tillräckligt med tid på att lära sig glosor. Man 
måste ju trots allt ha glosorna med sig för att kunna bygga meningar. Jag upplever det som att föräldrarna 
uppskattar den feedbacken. Jag hade i och för sig kunnat göra det ändå men i och med att glosförhöret är 
nästintill självrättande sparar jag ju tid.  
 
Lärare C: Nej, jag har inget mer att säga. Jag tycker att det på det stora hela är bra och det är jättebra att man 
kan lyssna på orden. Eleverna har efterfrågat det och det är bra att kunna erbjuda den möjligheten. 
 
Lärare D: Det jag skulle vilja tillägga är att de digitala glosinlärningsprogrammen också ökar möjligheterna 
till fördjupning, alltså tillgången till antalet gloslistor inom samma ämne. För använder man sin lärobok, bara, 
då är man ju begränsad av att det finns ett visst antal gloslistor i den boken. Antingen ordlistor eller 
ordområden som hör till texterna. I de digitala glosinlärningsprgrammen har man ju tillgång till ALLA listor 
som någon, någon gång har lagt ut offentligt, vilket innebär att det finns hur många listor som helst som man 
kan ge som extra material till någon elev som jobbar snabbt. En sak till är ju att man i de digitala gloslistorna 
kan ta bort vissa glosor för de elever som stressas av mängden. Då kan man till exempel välja ut endast 10 
glosor till den som man vet stressas och behöver fokusera på ett fåtal. 
 
Lärare E: Nackdelen med de digitala glosinlärningsprogrammen är att när eleverna själva skriver in sina 
glosor så kan de ibland stava fel. Eftersom jag inte kontrollerar det kan orden ibland läras in fel. För övrigt 
tycker jag att när man jobbar så mycket digitaliserat så tappar man en del av kontakten med eleverna. 


